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NYE ”GEIR II” FORSIKRET I MØRETRYGD
På forrige fiskerimesse kom nyheten om at H.P.
Holmeset AS hadde kontrahert ny linebåt på
Fiskerstrand Verft.
Båten er designet av
Skipsteknisk.
Vi minner om at Møretrygd deltar på
Fiskerimessa i Trondheim 17. – 20. august, og
ønsker alle medlemmer velkommen til stand nr
D-347.
Standen er flyttet til D-hallen, til høyre for
hovedinngangen, og vi håper at minst like
mange finner veien i år som i 2008.
Rederiet har vært medlemmer i Møretrygd
(Sunnmøre Båttrygdelag) siden den første ”Geir”
ble bygget på Fiskerstrand Verft i 1904.

Vi satser på at standen skal være en liten ”oase”
hvor medlemmene kan slappe av mellom
slagene og serverer kaffe og mineralvann. En
forsikringsprat kan det også bli råd med.

Den nye ”Geir II” er den 5. i rekken fra verftet
og vi regner med at den er av like god kvalitet
som sine forgjengere.
Vi er svært stolte over at rederiet har valgt å
fortsette det gode samarbeidet gjennom
generasjoner ved å forsikre ”Geir II” i
Møretrygd.

De tørre tall sier at ”Geir II” er 51,3 m lang og
har en bredde på 12,4 m. Fartøyet har dieselelektrisk framdrift og azimuth thruster forut.
”Geir II” blir utstyrt med dragerbrønn på samme
måte som den nåværende ”Geir”.

Ta kontakt hvis du har tenkt deg på
Fiskerimessa, vi deler ut inngangsbilletter til
våre medlemmer (verdi kr 150) så langt
opplaget rekker.
Ring Arve eller Sindre hvis du står utenfor
messa og ikke har billett. Mobil 918 24574 eller
481 22133

Planlagt levering er like rundt hjørnet, 3.
september 2010.
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RESULTAT 1. HALVÅR 2010
Etter rekordåret i 2009 med et overskudd på
over 23 mill. etter premierabatt på 8 mill. til
medlemmene, kunne vi vel ikke regne med like
gode tall i 2010.
Det har vært turbulent i finansmarkedene første
halvår. Det gjør at vi, til tross for et godt
forsikringsresultat, bokfører et underskudd på kr
4 mill.
Vi ser ikke på disse kortsiktige svingningene i
aksjemarkedet som problematiske. Sett over
flere år, gir det å ha en del av selskapets kapital
plassert i aksjer større avkastning enn bank eller
andre rentebærende plasseringer.
UTVIKING I MØRETRYGD
Pr. 30.6.2010 var den totale forsikringsporteføljen i selskapet på kr 116 mill. Den
fordeler seg med kr 32 mill. på landbasert og kr
84 mill på sjøforsikring.
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FUSJON MED SGS
Fusjonen med Sjøtrygdgruppen Gjensidig
Skadeforsikringsselskap er nå gjennomført etter
at kreditorvarslingsfristen gikk ut 2. august.

Dette medfører at Møretrygd nå har overtatt alle
rettigheter og plikter i SGS sammen med
gjenværende midler i selskapet. Dette utgjør ca
kr 30 mill i kontanter og verdipapirer. Kontoret i
Bergen blir avviklet i løpet av høsten.
Den samlede forvaltningskapitalen i Møretrygd
nærmer seg kr 300 mill og egenkapitalen ca 260
mill.
Et langt kapittel i norsk fiskeriforsikring er med
dette slutt. I 1985, da SGS ble stiftet på
grunnlag av kapitalen fra Reassuranseinstituttet
for Fiskefartøyer (stiftet 1933) var hele 27
gjensidige selskap av varierende størrelse
medlemmer. Antallet ble etter hvert redusert til
10 grunnet en rekke fusjoner mellom
selskapene.
Rundt 2004/2005 oppsto det strategisk uenighet
mellom medlemmene av Sjøtrygdgruppen. Etter
en lang prosess bestemte generalforsamlingen i
SGS at selskapet skulle oppløses fra 1.1.2007.
På oppløsningstidpunktet var det 5 større og 5
mindre medlemmer i Sjøtrygdgruppen. Av disse
var det 8 som gikk inn i Gjensidige gruppen,
mens 2 av de større, Tromstrygd og Møretrygd,
valgte å forbli selvstendige.

NY MEDARBEIDER I FOSNAVÅG
Vi er glade for å kunne fortelle at Fred Hansen
er ansatt som ny salgskonsulent for privat- og
bedriftsforsikringer ved kontoret i Fosnavåg.
Fred er bosatt på Moldtustranda, er født i 1965
og har 12 års erfaring fra forsikring. Han
begynner 1. september og er tiltenkt en viktig
rolle i Møretrygds satsing på Søre Sunnmøre og
”Eiksundaksen”.

Tromstrygd og Møretrygd sto for nesten
halvparten av både kapitalen og omsetningen i
gruppen og styrene i begge selskap mente at
medlemmene var best tjent med uavhengighet.
På denne måten kunne en opprettholde en sunn
konkurranse og ta vare på kapitalen som er
opptjent siden slutten av 1800 tallet.
Tromstrygd og Møretrygd samarbeider om
reassuranse og faglige spørsmål.
Møretrygd har etter 2006 gått videre med
samarbeid og senere fusjon med VBforsikring
(Volda Branntrygdelag) slik at den landbaserte
delen av virksomheten kunne utvikles.
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