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TAKK FOR INNSATSEN!
Den 31.desember 2002 gikk
Sigbjørn K. Rosbach Røren av
som adm. direktør i Møretrygd.

Nordvest Sjøforsikring og
Møretrygd viser.
Sigbjørn overlater et veldrevet
selskap til sin etterfølger.
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HAVARIER

Den 12. desember i fjor fikk vi
melding om brann om bord i
m/s ”Eidhaug” . Fartøyet lå i
opplag på Grytastranda.

Sammen med vår tidligere
havarisjef Ola Kviebakk, ble
Sigbjørn behørig feiret med
festmiddag for alle tillitsvalgte
på Radisson SAS Ulstein Hotell
den 25. januar i år.
Portrett malt av Inger Giskeødegaard.

Sigbjørn ble født på Brandal
den 29. november 1937. Etter
grunnskolen var han fisker og
fangstmann fram til 1957, da
han ble innkalt til 18 måneder i
Marinen.
Under militærtjenesten tok han
kystskippereksamen og forkurs
til styrmannsskolen. I 1959 tok
han styrmannseksamen og to
år etter skipsførereksamen.
Fram til 1966 var Røren i
utenriks sjøfart. Da han gikk i
land, tok han høyere
skipsførereksamen og begynte
så i forsikring – i
forsikringsselskapet AS Norske
Alliance.
1. juli 1971 kom Sigbjørn Røren
til Sunnmøre Båttrygdelag
Gjensidige. Da Olger
Fiskerstrand døde i 1983 tok
han over som forretningsfører
for selskapet.
På mange måter har Sigbjørn
stått frem som en konservativ
mann, en bevarer av det
bestående. Samtidig har han
vært framsynt og ikke redd for
nødvendige endringer for å
sikre medlemmenes interesser,
noe som m.a. fusjonen mellom
Ålesund:
Kongens gate 23
Postboks 98 Sentrum
6001 ÅLESUND

NY ADM. DIREKTØR
Ny adm. direktør fra 1.januar
2003 er Bjørn Harald Bakke.

Der var så store skader på
overbygning og innredning at
det ikke er mulig å komme fram
til en sikker brannårsak.
Skadene er så store at fartøyet
ikke blir gjenoppbygget.

Bakke er født 27. november
1956 i Herøy.
Av relevant utdanning har han:
Skipsførereksamen
DH-Kandidat i Skipsfartsfag
Sjøforsikringskandidat
1. og 2. avd. jus.
Bakke har arbeidet med
sjøforsikring siden 1981 og ble
ansatt som adm. direktør i
Assuranseforeningen
”Havfiske” i 1989.
Etter fusjonen mellom Nordvest
Sjøforsikring og Møretrygd var
han viseadm. direktør i ett år.
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Sammen med de to andre store
havariene i 2002 gjør ”Eidhaug”
året til det verste i selskapets
historie. Samlede havarier
inntruffet 2002 utgjør over kr.
155 mill.
Vi hadde et håp om at 2003
skulle bli bedre, men havariet
på ”Stålegg Senior” som
omtales på neste side gjorde
håpet til skamme.
Samtidig skal vi ikke glemme at
det nettopp er slike store
havarier som er grunnen til at
Møretrygd og de andre
forsikringsselskapene har sin
berettigelse.
Det er ikke bare i gode dager at
vi i Møretrygd forsøker å gjøre
en god jobb.
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REGNSKAPET FOR 2002
Med tre store havarier som
belaster selskapet, og et meget
turbulent år i kapitalmarkedet,
kan vi likevel legge fram et
brukbart resultat for Møretrygd.

M/S ”STÅLEGG SENIOR”
Den 16. januar fikk m/s
”Stålegg Senior” motorhavari
utenfor Brønnøysund, drev på
land og sank på ca. 10 meters
dyp.
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vurderes ikke å være noen fare
for oljeforurensning.

Forslaget til resultatregnskap
innebærer et overskudd på kr.
9,9 mill, målt mot kr. 15 mill i
2001.
Til tross for de store havariene
som rammet selskapet i 2002,
foreslår styret en bonus på ca.
10 % av premien. Under
forutsetning av godkjenning fra
generalforsamlingen, kommer
den til utbetaling 1. juli.

Oppdraget
med
å
heve
”Stålegg Senior” er gitt til Seløy
Undervannsservice AS.
Nye medlemmer
Vi har siden siste utgave av
medlemsavisa fått inn flere
flotte nye fartøy:

Det dårlige skaderesultatet
kunne forsvart en lavere bonus,
men styret ønsker å ha en viss
forutsigbarhet. Til sammenligning var bonusen for 2001
14,3 %
Generalforsamling avholdes på
Radisson SAS Hotell i Ålesund
24. april 2003 kl. 18.
Vi ønsker alle medlemmer
velkommen og håper på godt
oppmøte.

Ålesund:
Kongens gate 23
Postboks 98 Sentrum
6001 ÅLESUND

Bilder: Seløy Undervannservice AS

80.727.744
179.865.245
781
8.559.332.500
159.855.866
9.969.119
8.100.000

m/s ”Vonar”

Været i området var svært
dårlig, vindstyrke opp i 25
sekundmeter og bølgehøyde 68 meter.
Mannskapet ble tatt opp av et
redningshelikopter
som
tilfeldigvis var i Brønnøysund.

Nøkkeltall
aBrutto premie:
aPåløpne skader:
aAntall fartøy:
aInntegnet forsikringssum:
aEgenkapital:
aSum overskudd:
aSum overskuddsutligning:

m/s ”Vonar”
m/s “Olympic Pegasus”
m/s “Skår Senior”
m/s “Paerangi”

Foto: Harald M. Valderhaug
m/s ”Paerangi”

Det var svært trist å få melding
om at ett av mannskapsmedlemmene omkom i forliset.
Vi vil uttrykke vår medfølelse
med de etterlatte.
Der er foretatt en undersøkelse
av fartøyet for å bringe på det
rene tilstanden til skroget og
eventuell gjenværende bunkers
og smøreolje om bord. Det
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Oversatt fra Maorienes
språk
betyr ”Paerangi” noe sånt som
”bak de syv blåner”. Det passer
bra på en båt som skal fiske ved
New Zealand.
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