MEDLEMS AVISA
Møretrygd Gjensidig Forsikring – sammensluttet av Nordvest Sjøforsikring Gjensidig og Møretrygd Gjensidig Sjøtrygdelag

Nr. 1-2006

Mai 2006

Side nr. 1

SJØTRYGDGRUPPEN OPPLØSES
Møretrygd er medlem i Sjøtrygdgruppen
sammen med: Tromstrygd, Nordlys, Bud og
Hustad, Havtrygd og fem mindre trygdelag.
Disse selskapene eier SGS (Sjøtrygdgruppen
Gjensidig Skadeforsikringsselskap) i Bergen.

Det viste seg at det ikke var mulig å oppnå
enighet. Oppløsning av gruppen var dermed
det eneste mulige alternativet etter at to av
medlemsselskapene forlangte ekstraordinær
generalforsamling for å skifte ut styret i SGS.
Som en følge av dette trakk vår representant,
Åge Remøy, seg som styremedlem i SGS.

De siste årene har der vært diskusjoner i
gruppen om fremtidig strategi. I hovedsak var
der enighet om at der er behov for endringer
for å løse utfordringer knyttet til inntjening,
reassuranse og kostnader.
Prosessen endte likevel i sterk uenighet
mellom de største medlemmene i gruppen om
fremtidig veivalg.
Møretrygds
styre
mente
at
en
sammenslåing av alle selskapene i gruppen
ville vært det mest fremtidsrettede, og
fremmet et forslag om dette til alle
medlemmene i gruppen.
Et fusjonert selskap ville hatt en omsetning på
ca. 260 mill. og en egenkapital på ca. 800 mill.
kroner.
På denne måten ville kapitalen som er
oppsamlet siden slutten av 1800 tallet kunne
brukes til å trygge forsikringene og gi mest
mulig effektiv drift. Fiskerne ville fått en unik
mulighet til fortsatt styring med sitt eget
forsikringssystem.
Av ulike årsaker var det ingen av de andre
selskapene i gruppen som ønsket denne
løsningen.
Havtrygd, Nordlys og Bud & Hustad har
forhandlet med og inngått en avtale med
Gjensidige Forsikring, ut fra en oppfatning om
at det er den beste løsningen for selskapene.
Tromstrygd ønsket verken å fusjonere eller
inngå avtale med Gjensidige, men å
effektivisere den eksisterende organisasjonen i
Sjøtrygdgruppen.
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Oppløsning av SGS ble behandlet og vedtatt i
selskapets ordinære generalforsamling 21.
mars. Oppløsningen forutsettes godkjent av
Finansdepartementet.
En oppløsning av SGS har ikke betydning for
sikkerheten til eksisterende og tidligere
forsikringstakere i Møretrygd. Der er avsatt
betydelige midler for å møte forpliktelsene i
tillegg til selskapets egenkapital.
Oppløsning av SGS betyr at de ansatte i
selskapet må finne seg nye arbeidsplasser
etter hvert som aktiviteten i selskapet
reduseres. Vi beklager dette og konstaterer
samtidig at betydelig kompetanse innen
reassuranse forsvinner.
For Møretrygd er den viktigste konsekvensen
av vedtaket at ko- eller reassuransen må
plasseres utenom SGS etter 1. januar 2007.
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GENERALFORSAMLING 3. MAI 2006
Årets generalforsamling ble holdt på Scandic
Hotel den 3. mai.
Under generalforsamlingen redegjorde styrets
formann for den strategiske situasjonen og
medlemmene fikk anledning til å stille
spørsmål.

Møretrygd deltar på fiskerimessa og ønsker
alle våre medlemmer hjertelig velkommen til å
besøke oss på stand nr. B 103.
Nærmere informasjon følger seinere.

”FLÅVÆR”
Av og til skjer der havarier og denne gangen
var det ”Flåvær” som var uheldig.

Som ny 1. varamann til styret ble valgt Petter
Geir Smådal. Styret og øvrige tillitsvalgte ble
gjenvalgt.
Styret består etter valget av:
Eivind Volstad, formann
Åge Remøy, nestformann
Karstein Stølen
Gunnar Støbakk
Atle Vartdal
Viktor Hauge
Kåre Giske

Den 18. mars grunnstøtte ”Flåvær” like utenfor
Røst. Redningsskøyta kom raskt til og fikk
trukket båten av grunnen og berget
mannskapet.
Lekkasjene var så store at båten sank i Røst
havn og ble liggende like utenfor leia.
Vi engasjerte umiddelbart Seløy Undervannsservice til å heve den og slepe den til Ballstad.
Ved inspeksjon i Ballstad kunne vi raskt
konstatere at skadene var så store at der ikke
blir flere turer på havet for ”Flåvær”.

Varamenn:
1. Petter Geir Smådal
2. Martin Leinebø
3. Hallgeir Holmeset
Regnskapet viste et overskudd på 9.561.911
og generalforsamlingen vedtok en overskuddsutligning på kr. 4.000.000, eller 7,5 % av
premien.
Selskapets samlede premivolum var på kr.
53.372.055 og for egen regning kr. 4.737.686.
Brutto skader beløp seg til kr. 18.957.081 og
for egen regning kr. 4.655.172.
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