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Møretrygd Gjensidig Forsikring og VBforsikring Gjensidig Trygdelag – fusjonert i 2008

GENERALFORSAMLING 2010

Det ble avholdt ordinær generalforsamling på Quality
Ulstein Hotell 22. april.
Overskuddet på kr 23,5 mill ble vedtatt overført til
egenkapitalen som dermed utgjør kr 249 mill.
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8 MILLIONER TIL MEDLEMMENE

Det fremgår av det godkjente regnskapet at styret i
desember 2009 vedtok en premierabatt (bonus) på
kr 8 mill. Dette utgjør i overkant av 14 % av
sjøforsikringspremien som ble betalt i 2009 og deles
ut 1. juli 2010.
Grunnen til at det foreløpig bare er sjøforsikring som
får premierabatt, er at landbasert forsikring
fremdeles er i en oppbyggingsfase. Evt. overskudd av
denne delen av virksomheten skal gå til å bygge opp
selskapets reserver.

POSITIV UTVIKLING I MØRETRYGD
Ved inngangen til 2008 hadde selskapet en portefølje
på kr 71 mill, fordelt med 13 mill på land og 58 mill
på sjø.
Status i 2010 er en portefølje på kr 111 mill, fordelt
med 29 mill på land og 82 mill på sjø.
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Atle Vartdal ble gjenvalgt som styrets leder og Bente
Åmbakk som nestleder. Per Arne Kile gikk ut av
styret og ble erstattet av Bente Reklev. Hans Olav
Myklebust ble valgt som nytt varamedlem.
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Styret består etter valget av:
Atle Vartdal, leder
Bente Åmbakk, nestleder
Petter Geir Smådal
Kåre Giske
Bente Reklev
Arve Barstad, ansattes rep.
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Dette betyr at selskapet vokser som planlagt frem
mot en portefølje på kr 120-130 mill i løpet av de
neste tre årene.

Varamedlemmer:
Olav Remøy, Hans Olav Myklebust,
Hallgeir Holmeset og Odd Magne Stave
Einar Jan Remøy gikk av som leder i kontrollkomiteen etter 10 års funksjonstid og ny leder i
komiteen ble Jørund Knardal. Jørgen Ervik ble valgt
som nytt medlem i komiteen.
Komiteen består etter valget av:
Jørund Knardal, leder
Magnar Bjørkedal
Jørgen Ervik
Laurits Bjørdal, vara

FUSJON MED SGS
Som nevnt ovenfor vedtok generalforsamlingen
fusjon med Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap (SGS).
SGS var det felles reassuranseselskapet i
Sjøtrygdgruppen og ble besluttet oppløst i 2006
grunnet strategisk uenighet mellom eierselskapene.
Møretrygd er største eier med 29,7 % andel.
Gjennom fusjonen tilføres Møretrygd ca kr 30 mill,
hvorav ca 21 mill er egenkapital.
Fusjonen er godkjent av Finanstilsynet og vil trolig
være i kraft i løpet av august 2010.
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NÅR SKADEN SKJER
2009 ble ikke et godt år på skadesiden. Vi hadde
flere større og mellomstore skader innen sjøforsikring
og på landsiden også et par husbranner som viser
igjen i tallene.

Møretrygd deltar på Fiskerimessa i Trondheim 17. –
20. august og vi ønsker alle medlemmer velkommen
til å besøke oss på stand nr D-347.
Vi har flyttet standen vår til D-hallen, til høyre for
hovedinngangen og håper at like mange finner veien
i år som i 2008.
Totalt har det inntruffet skader på over kr 52 mill,
hvorav 43,6 på sjø og 8,5 på landbasert forsikring.
Vi merker den generelle kostnadsutviklingen i
samfunnet gjennom at reparasjon av skader er blitt
vesentlig dyrere i løpet av få år.
Som et eksempel kan nevnes at en arbeidstime på et
bilverksted nå koster over kr 1.000 inklusive moms.
Enten vi liker det eller ikke, har dette innvirkning på
forsikringspremien.

VULKANER OG REISEFORSIKRING

Den Islandske vulkanen Eyafjallajøkull har skapt
store problemer for flytrafikken i det siste.
Ta kontakt hvis du har tenkt deg på Fiskerimessa, vi
deler ut inngangsbilletter (verdi kr 150) så langt
opplaget rekker.
Møretrygds visjon er å være det beste
forsikringsselskapet for fiskeflåten og vi ser på
Fiskerimessa som et viktig forum for å treffe både
eksisterende og nye medlemmer.

SKIPSREPARASJON OG KONTRAKTER
Der har vært en del tvil om hva som er dekket under
reiseforsikringen og vi ber derfor medlemmene om å
holde seg orientert på hjemmesidene til Gouda
Reiseforsikring AS – www.gouda.no eller kontakte
oss for oppdatering.
Vær også oppmerksom på at flyselskapene har ulik
praksis for refundering av billetter og endring av
reisetider.

Vi setter stor pris på at mange våre medlemmer
sender inn kopi av leverandør og verkstedskontraktene for gjennomsyn.
Beklageligvis oppdager vi fremdeles kontrakter fra
seriøse leverandører med lavere ansvarssum enn kr
10 mill og ikke minst at mangelansvaret er satt til et
latterlig lavt beløp.
Les det du skriver under på – send kontrakten
til oss hvis du er i tvil.
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