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FISKEBÅTEN SOM
ARBEIDSPLASS
Tradisjonen tro avholder
fagseminar 20. oktober.

FREMTIDIG
vi

vårt

årlige

Det tekniske resultatet (forsikring) er preget av
flere totalforlis og ble på – kr. 1,04 mill.
Oslo børs hittil i år.

Seminaret avholdes på Bryggen Home Hotell i
Ålesund.

Alt i alt er vi rimelig fornøyde med halvårsresultatet og håper at 2. halvår også blir positivt
for Møretrygd.

MEDLEMSUTVIKLING
I andre kvartal fikk vi inn 24 fartøy med samlet
forsikringssum 24,2 mill. og 18 fartøy med
samlet forsikringssum 44,2 mill. gikk ut.
Årets tema er ”Fiskebåten som fremtidig
arbeidsplass”. Vi har fått den høyt respekterte
forskeren Halvard Aasjord fra SINTEF Fiskeri og
Havbruk til å presentere sluttrapporten fra et 3
årig forskningsprosjekt, rettet mot sikkerhet og
arbeidsforhold i ulike fartøy- og flåtegrupper.
Seminaret er åpent både for medlemmer og
andre interesserte innenfor næringen.
Mer
detaljer og program finner du på vår
internettside: www.moretrygd.no
m/s ”Fangst” – ex ”Kvalsvik”

RESULTAT 1. HALVÅR
Styret har nylig behandlet halvårsregnskapet pr.
30.6.2005.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 4,1 mill,
noe som er nesten det samme som første halvår
i fjor og vesentlig bedre enn budsjettert.
Årsaken til det gode resultatet er den sterke
børsutviklingen i perioden. Det ikke tekniske
(finans) resultatet ble på kr. 5,2 mill.

Ålesund:
Kongens gate 23
Postboks 98 Sentrum
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Telefon: 70 10 12 50
Telefax: 70 10 12 51
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Dette er en normal utvikling i perioden.
I de siste årene har vi sett en kraftig reduksjon i
antall fiskefartøy i vårt område. Vi tror at denne
utviklingen nå vil bremse litt opp.
Vi tror likevel at der blir ytterligere reduksjon i
antall fartøy i løpet av de neste årene, kanskje
på rundt 10 %.
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SKADEFOREBYGGENDE TILTAK
I budsjettet for 2005 avsatte styret kr. 500.000 til
skadeforebyggende tiltak. Alle medlemmene
har blitt tilskrevet og gjort oppmerksom på
mulighetene for tilskudd.
Så langt i år har vi brukt mindre enn halvparten
av det budsjetterte beløpet og oppfordrer
medlemmene om å se etter prosjekter som kan
oppfylle kravene.
I hovedsak støtter vi tiltak som kan hindre skade
på mennesker eller fartøy med inntil 40 % av
kostnaden. Tiltaket må ikke være påbudt av
offentlige myndigheter eller bære preg av
vedlikehold.

Sjøtrygdgruppen på lengre sikt risikerte å miste
sin selvstendighet.
Siden opprinnelsen har medlemmene av
Sjøtrygdgruppen bygget opp en kapitalbase på
over kr. 800 millioner.
Møretrygds styre ønsker at kapitalen skal
komme medlemmene tilgode som et sterkt
fundament for et fiskereid forsikringssystem.

M/S ”ÅLFJORD” – TOTALFORLIS
Lasteskipet ”Ålfjord”, forsikret i Møretrygd, gikk
natt til mandag 22. august til bunns etter en
kollisjon
med
fiskebåten
”Tojako”
på
Hustadvika.

Ta kontakt med Arve Barstad i Ålesund eller
Jens Morten Berge i Fosnavåg for mer
informasjon og søknadsskjema.

STYRET I MØRETRYGD

Foto: Redningsselskapet

Det var fire personer om bord i «Ålfjord», og
seks om bord i ”Tojako”.
F.v. Kåre Giske, Atle Vartdal, Eivind Volstad (formann), Åge
Remøy (nestformann), Karstein Stølen, Gunnar Støbakk.
Viktor Hauge var ikke til stede da bildet ble tatt.

”Ålfjord” ble påført så store skader
sammenstøtet at den sank etter en stund.

Vi fikk tre nye styremedlemmer på siste
generalforsamling. Bildet over ble tatt i
forbindelse med styremøte i slutten av august.

Mannskapet ble tatt om bord i ”Tojako” og der
var heldigvis ingen personskader som følge av
havariet.

av

Valkomiteen har lagt opp til en reduksjon i antall
styremedlemmer frem mot 2008.

STRATEGISK VEIVALG
Som nevnt i forrige utgave av medlemsavisa har
der pågått forhandlinger med Gjensidige
parallelt med diskusjoner innad i Sjøtrygdgruppen om fremtidig strategi.
Møretrygds styre har gitt saken en grundig
behandling og vedtatt at det ikke ønsker en
avtale med Gjensidige.
Styrets oppfatning er at avtalen ville ført til at
Møretrygd og de øvrige medlemmene i
Ålesund:
Kongens gate 23
Postboks 98 Sentrum
6001 ÅLESUND

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

Foto: Redningsselskapet

Der var tett tåke i området og fartøyene var
ikke i sikte av hverandre før like før kollisjonen.
Skyldspørsmålet er ikke avgjort og vil bli
gjenstand for diskusjon mellom partene.
Herøy:
Vågsplassen
Postboks 250
6099 FOSNAVÅG

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

Ansvarlig redaktør: Bjørn H. Bakke – E-post: bakke@moretrygd.no Internett: www.moretrygd.no

