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FUSJON VBFORSIKRING OG MØRETRYGD
Fusjonen er nå formelt i orden.
Kreditorvarslingsfristen gikk ut 31. juli uten at der kom
inn noen innsigelser.

FISKERIMESSA 12. – 15. AUGUST
Som vanlig var Møretrygd til stede på
Fiskerimessa. Til tross for noe lavere totale
besøkstall på messa, hadde vi godt besøk på
vår stand.

Møretrygd har dermed overtatt alle rettigheter
og forpliktelser til VBforsikring og har konsesjon
for alle forsikringsbransjer.
Styret består av medlemmer fra både Møretrygd
og VBforsikring:
Atle Vartdal, styrets formann
Bente Åmbakk, nestformann
Per Arne Kile
Kåre Giske
Petter Geir Smådal
Arve Barstad, ansattes representant
Ledelsen i selskapet består av:
Bjørn Harald Bakke, adm. direktør
Nils Martin Romestrand, ass. direktør (land)
Sindre Svinø, ass. direktør (sjø)
I og med at selskapene har samarbeidet tett i
nesten to år, vil ikke medlemmene merke
vesentlige forskjeller. Fusjonen vil føre til mer
effektiv drift av selskapet og enklere rutiner.
Det fusjonerte Møretrygd har en egenkapital på
ca. kr 230 mill. og regner med en årlig
forsikringspremie på ca. kr 85 mill i 2008.

En av de spennende tingene som skjedde på
messa var at H.P. Holmeset AS kunngjorde
bestillingen av en ny ”Geir” for levering høsten
2010.
SKADEFOREBYGGENDE TILTAK - SJARKER
I den siste tiden har der vært en del
oppmerksomhet i media rundt sikkerheten til
sjarkeflåten.
Sjøfartsdirektoratet bebuder strengere kontroll
med sjarkflåten, noe som nok er på sin plass i
en del tilfeller.

REGNSKAP 1. HALVÅR
Regnskapet pr 30.6. viser et overskudd på ca.
kr. 38 mill.
Overskuddet fremkommer hovedsakelig som en
følge av en utdeling på kr 39 mill fra
oppløsningen av SGS.
Finansmarkedene har vært urolige, noe som
dessverre har gjort finansresultatet vesentlig
dårligere enn tidligere år. Totalindeksen på
Oslo Børs har sunket med rundt 20 % første
halvår.
Vi har gode skadetall både på land og sjø, men
tar som vanlig forbehold om at det er noen
måneder igjen til året er omme.

Vi er opptatte av at våre medlemmer skal ha en
trygg og god arbeidsplass på sjøen og gjør i den
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anledning oppmerksom på at vi støtter
investeringer som bedrer sikkerheten.
For ordens skyld nevnes at påbudt utstyr støttes
ikke – det skal være om bord uansett.
Ta kontakt med Arve Barstad eller Jens Morten
Berge for mer informasjon.

August/September 2008

VASS-SKADAR PÅ HUS
Hittil i år har det vore gode skadetal for den
landbaserte forsikringsverksemda. Som elles i
forsikringsnæringa, er det også i Møretrygd
vass-skadane som dominerer. Mellom 70 og 80
% av all skadeutbetaling har si årsak i lekkasjar
frå røyrsystema i bustadane. Lekkasjar kan
pågå over lang tid og medfører både sopp- og
råteskadar samt uheldig inneklima.

SLUTT PÅ SJØFORKLARING
Nye krav fra 1. juli 2008:
Sjøulykker og de alvorligste arbeidsulykkene
skal meldes muntlig til Hovedredningssentralen så snart som mulig. Alle alvorlige
ulykker og nestenulykker skal rapporteres
skriftlig til Sjøfartsdirektoratet innen 72
timer.

I dei seinare år har det vore vanleg å bygge røyr
inne i tak og veggar. Normal levetid for
innebygde koparrøyr er mellom 30 og 50 år.
Mange av våre kundar har bustadar som er av
den alder og feil ved røyrsystema vert som
oftast ikkje oppdaga før det oppstår lekkasjar.

Melding ved ulykker
Ved sjøulykke med tap av skip, liv eller betydelig
skade på person, skip, last, eiendom utenfor
skipet eller miljø samt arbeidsulykke som krever
evakuering skal en snarest mulig melde muntlig
til Hovedredningssentral. Disse sørger for å
melde videre til andre relevante myndigheter om
hendelsen.
Rapportering av ulykker
Alle sjøulykker og arbeidsulykker skal
rapporteres skriftlig til Sjøfartsdirektoratet innen
72 timer etter hendelsen. Dette uavhengig av
om en har gitt melding om ulykken eller ikke.
Rapportering av nestenulykker
Ulykker og andre hendelser som
har medført umiddelbar fare for tap av liv,
betydelig skade på person, skip, last, eiendom
utenfor skipet eller miljø skal rapporteres innen
72 timer etter hendelsen.
Ved skade på arbeidstaker som er medlem av
folketrygden skal dette i tillegg meldes til
NAV (tidligere Rikstrygdeverket).
Mer informasjon på Sjøfartsdirektoratets
hjemmeside, www.sjofartsdir.no eller ved å
kontakte Møretrygd.

Korleis unngå eller avgrense vass-skadar?
Vi har nedanfor teke med nokre gode råd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informer alle i husstanden kvar hovudkrana
er plassert og korleis den fungerar
Sjekk fukt i kjøkkenbenk, rundt varmtvassberedar og radiatorar
Steng hovudkrana når du er bortreist over
lang tid
Sjekk kryploft og krypkjellar med jamne
mellomrom
Sjekk område rundt dusjnisjar
Gummislangar til vaske-/oppvaskemaskin
vert svekka med tida, sjekk desse med
jamne mellomrom
Sjekk slukar og vasslås med jamne
mellomrom
Sjekk at takrenner og nedløp fungerar slik
dei skal
Kople
frå
utvendige
vasskranar
i
vinterhalvåret
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