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GENERALFORSAMLING
Det ble avholdt generalforsamling 27. april på
Scandic Hotel i Ålesund.
Regnskapet med et overskudd på kr. 8,5 mill. ble
godkjent. Generalforsamlingen besluttet å dele ut kr.
6 mill. til medlemmene som overskuddsutligning.
Dette utgjør ca. 10 % av premien for 2004. Beløpet
blir utbetalt eller kreditert medlemmets konto pr. 1.
juli 2005.
F.v. Per Jan Giske, Runar Kvalsund, Odd Kjell Sjøvik,
Jørgen Ervik, Jan Ole Stokke og Arne Sævik

Øvrige uttredende medlemmer var Jørgen Ervik,
Runar Kvalsund, Per Jan Giske samt varamedlem
Jan Ole Stokke, alle med ca. 10 års fartstid.
Til sammen står de uttredende styremedlemmene for
nesten 100 års erfaring i styret i Møretrygd.

NØDSTOPP TIL SJARKFLÅTEN
Etter fusjonen for tre år siden ble styret, som en
overgangsordning, satt sammen av ni medlemmer.
Valgkomiteen foreslo i denne omgangen en
reduksjon til syv styremedlemmer. Reduksjonen ble
foretatt gjennom at fem av de eksisterende
styremedlemmene gikk ut og tre nye kom inn. Der
ble også valgt to nye varamedlemmer.
Etter valget består styret av :
Eivind Volstad, formann
Åge Remøy, nestformann
Gunnar Støbakk
Karstein Stølen
Atle Vartdal (ny)
Viktor Hauge (ny)
Kåre Giske (ny)
Varamedlemmer:
Kjell Remøy
Martin Leinebø (ny)
Hallgeir Holmeset (ny)
Etter generalforsamlingen ble de uttredende
styremedlemmene takket for innsatsen. Spesielt bør
nevnes Odd Kjell Sjøvik og Arne Sævik med
henholdsvis 28 og 27 år i selskapets tjeneste som
styremedlemmer og styreformenn.
Ålesund:
Kongens gate 23
Postboks 98 Sentrum
6001 ÅLESUND

Telefon: 70 10 12 50
Telefax: 70 10 12 51
E-post: alesund@moretrygd.no

I forrige medlemsavis skrev vi om ulykker i
forbindelse med fall over bord fra enmannssjarker.
Båten fortsetter fremdriften, og å komme seg om
bord igjen blir nærmest umulig.
Ved installasjon av en såkalt ”E-stop”, kan dette
problemet avhjelpes. Systemet består av to enheter:
en senderenhet, (en ”knapp” forseglet i en
plastlomme) som fiskeren bærer på seg og en
mottakerenhet fast installert om bord.
Faller vedkommende over bord trykker, eller slår, han
på ”knappen”. Dermed opprettes forbindelse mellom
de to enhetene og båtens motor stopper. Dette vil
øke muligheten for å kunne komme seg om bord
igjen betraktelig. Det forutsetter at båten er utstyrt
med leider, som det faktisk er påbudt å ha!
Ved installasjon av en slik ”stopper” reduseres også
risikoen for å bli skadet i innhalingsutstyr. Kraftkilden
som driver utstyret er påhengt motoren og dette vil
stoppe når motoren stoppes.
Utstyret til denne nødstoppen koster ca. kr 5.000,- +
mva og iflg. leverandøren er installasjonen såpass
enkel at den kan foretas av båteier selv.
Møretrygd vil bidra med inntil 50 % av denne
investeringen under ordningen for skadeforebyggende tiltak. Ta kontakt med oss for
nærmere informasjon.
Herøy:
Vågsplassen
Postboks 250
6099 FOSNAVÅG

Telefon: 70 08 12 80
Telefax: 70 08 12 81
E-post: heroy@moretrygd.no
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PAKKEFORSIKRING

”LORAN” SAKEN

Fra tid til annen får vi spørsmål om pakkeforsikring
av mannskap om bord i sjarker der båteier ikke
ønsker å forsikre seg selv, men kun den mannen han
har med seg.

I forbindelse med at m/s ”Loran” kantret og sank ved
kai mens den lå ved Liaaen Verft i mai 2002, gikk vi
sammen med rederiet, til sak mot verkstedet og dets
ansvarsassurandør.

Vår holdning er at alle som arbeider om bord i et
fartøy skal ha like gode forsikringer. Det betyr at hvis
vi først tegner pakkeforsikring på en mann, så må
øvrige som arbeider om bord også være forsikret.
Det eneste unntaket er hvis båteier er 68 år eller
eldre.
Vi har heldigvis aldri opplevd et tilfelle hvor den ene
etterlatte etter et forlis har fått erstatning og den
andre ikke. Det krever imidlertid ikke så stor fantasi
å tenke seg at en slik situasjon kan oppstå. En skal
også huske på at det ikke alltid er den som tegner
forsikringen vi skal snakke med etter skaden er
skjedd.

STRATEGI FOR MØRETRYGD OG
SJØTRYGDGRUPPEN
De fleste av våre medlemmer har vel ikke kunnet
unngå å legge merke til at Fiskebåtredernes
Forbunds internettside og enkelte aviser har skrevet
om en mulig samarbeidsavtale mellom medlemmene
i Sjøtrygdgruppen og Gjensidige Forsikring.

I kortversjon var årsaken til havariet at verkstedet
skulle fylle vann i en tank i forbindelse med
sveiserarbeid, uten at vannfyllingen var klarert med
rederiet.
Vannet rente ut av tanken gjennom tæringshull i et
rør og inn i lasterommet. Mengdene vann som ble
fylt var langt større enn det som skulle til for å fylle
tanken, og til slutt ble der stor fri væskeoverflate i
lasterommet.
I tillegg forsøkte den som var ansvarlig på verftet å
stabilisere båten med mange tonn vekter på øverste
dekk. Alle som har peiling på stabilitet kan tenke seg
resten.
Båten la seg over, først til babord, deretter ble det
brukt vekter for å rette den, og så la den seg over så
langt til styrbord at dragerluka og flere andre
åpninger i skroget kom under vann. Verkstedet
hadde ingen etablerte prosedyrer for å håndtere en
slik situasjon.

Det er ingen grunn til å legge skjul på at der har vært
forhandlinger mellom partene. Samtidig pågår der en
strategiprosess i Sjøtrygdgruppen og styret i
Møretrygd har derfor besluttet å utsette saken til
strategien i Sjøtrygdgruppen er ferdig behandlet.
Det vil bli gitt en grundigere orientering
medlemmene når strategisaken er avklart.

Ålesund:
Kongens gate 23
Postboks 98 Sentrum
6001 ÅLESUND

til

Telefon: 70 10 12 50
Telefax: 70 10 12 51
E-post: alesund@moretrygd.no

Vi vant i tingretten ved at Liaaen Verft AS ble dømt til
å betale erstatning for skadene på ”Loran”. Imidlertid
ble
erstatningen
begrenset
på
grunn
av
reparasjonskontrakten, fordi vi ikke nådde fram med
vår påstand om grov utaktsomhet. Erstatningen for
skadene på ”Loran” ble dermed beskjedne kr. 2 mill
av et totalbeløp på ca. kr 55 mill.
Vår oppfatning er fremdeles at verkstedets
handlinger var grovt uaktsomme, og har derfor valgt
å anke saken til lagmannsretten. Saken kommer
trolig ikke opp før neste år.
Herøy:
Vågsplassen
Postboks 250
6099 FOSNAVÅG

Telefon: 70 08 12 80
Telefax: 70 08 12 81
E-post: heroy@moretrygd.no
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