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Nor-Fishing 2012 – 14. – 17. august

Ny medarbeider i Volda fra 1. september

Nor-Fishing er en viktig møteplass for aktørene i
fiskerinæringen og vi ser fram til å treffe våre
medlemmer og forbindelser der.

Vi har gleden av å kunne presentere Atle Driveklepp
som 1. september begynner som bedriftskonsulent
ved kontoret i Volda.

Du finner oss på stand nr D-346 og vi forventer som
vanlig godt besøk – vi serverer kaffe, brus og vann til
tørste og slitne medlemmer.

Hovedarbeidsområdet til Atle blir bedriftsmarkedet,
men han vil også jobbe med privatforsikringer. Atle
jobbet tidligere i If Forsikring.

Invitasjoner med gratis adgang til våre medlemmer er
utsendt – ring 918 24574 eller 481 22133 hvis du
ikke har fått, så vil en av våre ansatte møte deg ved
hovedinngangen.

Det er også verdt å nevne at Atle er den spilleren
som har flest kamper for Voldas A-lag med over 500
spilte kamper!
Vi gleder oss til å få Atle med på laget og tror at han
skal bli en viktig forsterkning av et allerede godt lag!

Ditt eget forsikringselskap
Godt resultat 1. halvår 2012
Selv om styret ikke har behandlet halvårsregnskapet
ennå, drister vi oss til å fortelle at første halvår ble
bra.
Skadetallene på både sjø og land er gode, slik at det
tekniske overskuddet ble på kr 1,5 mill.
Selv om finansmarkedene har vært svært urolige
viste forvaltningen et positivt resultat på kr 9,8 mill.
Samlet resultat ble dermed kr 11,3 mill, noe som det
er grunn til å være fornøyd med.
Landbasert forsikring har oppnådd en samlet
årspremie på ca kr 40 mill, mens sjøforsikring har
stabilisert seg på ca 93 mill.
Vi ser at veksttakten innen landbasert forsikring er litt
lavere enn tidligere, noe som ikke var helt uventet
etter den raske veksten fram til 2011.

Av og til er det noen som drister seg til å spørre
hvorfor Møretrygd har en eksistensberettigelse! Der
er jo nok forsikringsselskap å velge mellom og
selskapene ”plager livet” av oss med alskens gode
tilbud.
En altfor vanlig historie er at du får et kjempetilbud
med billige forsikringer – så oppdager du at prisen
stiger dramatisk året etter. En annen variant er at du
aksepterer et tilbud (fra Møretrygd?) og deretter
ringer redningsteamet til det gamle selskapet og gir
et tilbud som er langt lavere enn det du hadde som
langvarig, trofast kunde. Forstå det, den som kan.
I Møretrygd har vi en enklere filosofi. Vi tar betalt det
forsikringen skal koste, uten lokketilbud. Vi setter
heller ikke opp premien mer enn det som er
nødvendig ut fra skaderesultatet og prisstigningen.
På grunn av at vi ikke har eksterne eiere, men er eiet
av deg (hvis du er så heldig å være kunde) trenger vi
heller ikke å levere store overskudd til aksjonærene,
men heller holde fornuftige premier.
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Det går også an å ringe til oss og snakke med et
menneske. I kontortiden treffer du en person som
hjelper deg med det meste – ellers kan du alltid ringe
utenom arbeidstid hvis det virkelig haster.

August 2012

I følge ryktebørsen er der flere rederi som har tanker
om nybygg – og vi får sikkert høre mer om det på
Fiskerimessa.

Hvis du skulle ønske å komme på besøk er du alltid
hjertelig velkommen til kontorene i Volda, Fosnavåg
eller Ålesund. Ingen av våre ansatte har provisjon pr
kunde eller premiekrone, slik at de har alltid tid til å
snakke med deg.

Møretrygds sjøavdeling er spesialister på kyst- og
fiskefartøy. I all beskjedenhet hevder vi at der ikke er
noe annet norsk selskap som har mer erfaring og
kompetanse innen denne sektoren – noe som kan
komme godt med den dagen det virkelig røyner på.

Øvelse gjør mester
Møretrygd er et selskap som drives slik vi mener
forsikringsselskap bør drives – lett å komme i kontakt
og enkle beslutningsveier. Vi er ikke alltid enige i alt,
men det er fullt mulig å komme innom og diskutere
en sak – beslutningene blir tatt lokalt.
I og med at den landbaserte delen av selskapet har
vokst fra en årlig premie på kr 12 mill i 2008 til kr 40
mill i 2012 er det tydelig at flere og flere setter pris på
vår måte å gjøre ting på.

Møretrygd tilbyr havariøvelser på forskjellige nivå til
medlemmene og mange har takket ja til tilbudet.
En øvelse består som oftest av
- Introduksjon og litt teori
- Praktisk øvelse med simulert scenario på ca
2 timer hvor både hovedredningssentralen
og politiet kan være involvert
- Gjennomgang av øvelsen

Eg bygde meg skuta…
Det er alltid kjekt å fortelle om nye båter som har
kommet – og som kommer.
Flere av våre medlemmer har fått levert nye båter
over 15 meter de siste par årene, slik som:
-

Meningen med en øvelse er ikke at alt skal
gjennomføres perfekt, men å lære og å avdekke
svakheter i trygge omgivelser. En øvelse blir aldri
helt lik virkeligheten, men det er utrolig hvor fort
blodtrykket stiger når det står på.

”Gollenes”
”Christina E”
”Stokke Senior”
”Artus”
”Harto”
”Viktoria Viking”

og vi gleder oss over at der er flere på beddingen
med levering i 2012 og 2013.

Avhengig av omfang og kompleksitet koster en
øvelse ca kr 20-30.000. Møretrygd har valgt å dekke
kostnadene i sin helhet under ordningen for
skadeforebyggende tiltak.

I tillegg er det levert ca 12 fiskefartøy fartøy under 15
meter og ca 45 offshorefartøy hvor vi har varierende
andel.
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