A new clause for dealing with arbitration notices
an article by Andrew Jamieson
Claims Director & Legal Advisor,
ITIC (International Transport Intermediaries Management Co Ltd)

A large number of fixtures provide for London Arbitration. Shipbrokers
worldwide may be asked to include a new arbitration notice clause
published by the LMAA (the London Maritime Arbitrators Association).
The LMAA Arbitration Notice Clause allows the parties to identify e-mails
addresses for the effective service of notices and communications in
relation to arbitration proceedings.
The publication of the clause
follows English court cases
regarding the legal status of
notices commencing arbitration. In Glencore Agriculture
B.V. v Conqueror Holdings
Limited the court held that a
notice of arbitration sent to
the individual e-mail address
of “a relatively junior employee” had not been effectively
served. The employee did
not pass on the message to
the chartering department
management or to their legal
department and the court
held the arbitration had not
been successfully started.
ITIC has dealt with a number
of situations where brokers
have failed to pass on documentation relating to arbitrations. Often these are the result of a message appointing
an arbitrator being missed.
In a recent case the owners
commenced arbitration but
the brokers failed to pass the
notice on to the charterers.
Not surprisingly the charterers failed to nominate an
arbitrator. The owners then

sent a notice nominating
their chosen arbitrator as
sole arbitrator. This message
was spotted and the broker
realized their error. Fortunately, the parties agreed to the
charterers appointing an arbitrator and while the owners
were annoyed at the relatively
short delay the brokers did
not, on that occasion, receive
a claim. Not all failures have
been detected so quickly.
In another claim the broker passed on a message
from owners requesting
the charterers to agree to
the appointment of a single
arbitrator in accordance with
the charterparty arbitration
clause. The charterers did not
respond and the owners sent
a message to the honorary
secretary of the LMAA requesting the appointment of an
arbitrator. This message was
copied to the brokers as was
all subsequent correspondence between the appointed
arbitrator and the owner’s
lawyers. These included the
owner’s claim submissions.
The charterers did not provi-

de any defence submissions
and the owners asked the
arbitrator to make an award
in their favour. It was at this
stage that it was discovered
the brokers had not understood that they were meant
to forward messages to the
charterers. They had assumed
that, since they were only in
copy on the messages which
were addressed to the arbitrator, they were not required to
pass them on.
In many cases the damage caused by the broker’s
inactivity will be restricted
to wasted legal and tribunal
costs. There can however be
more severe consequences. If
the arbitration has not been
properly started, then time.
does not stop running for
the purpose of time bars. The
case could become time barred before the claimant can
restart the proceedings. The
LMAA Arbitration Notice
Clause has been designed
to avoid these types of issues. The text of the clause
can be seen on their website
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http://www.lmaa.london .
It provides that notices and
communications in relation
to arbitration proceedings
shall be treated as properly
served if sent by e-mail to the
addresses provided for in the
clause.
The LMAA recommends
that at least one individual,
together with their individual
e-mail address, is named
for service purposes but
comments that a general
e-mail address may also
be included or used in the
alternative. A potential
issue will occur if the
named individual leaves
their employment. This
will be especially relevant

for long term period
business. The clause permits
parties to change their
nominated individuals
and/or addresses and it is
important that parties keep
these nominations under
review. Any notice and
communication sent by
e-mail in accordance with
the clause shall be valid from
the date and time the e-mail
was sent. There could be
severe consequences if the
addresses are not monitored
and messages not responded
to within the time permitted.
It appears that the clause
has been drafted on the
basis that the parties will
insert their own addresses.

In some circumstances
however shipbrokers may
be asked to insert their
own communication
details. While the clause
can work perfectly well
on that basis, shipbrokers
do need to remember that
they could face significant
claims if they do not deal
with such messages. The
above comments relating to
messages being missed or
named individuals leaving
their employment are equally
applicable to brokers.
AJ

Forbundets
landsmøte 2019
Den 25. april
avholdt Norsk
Skipsmeglerforbund sitt
97. ordinære landsmøte
i Rådhusgaten 25.
Landsmøtet var grunnet
jubileumsfesten i februar
laget som et dags
arrangement.
Klokken 11.00 ble det
avholdt landsmøte,
årsrapport og regnskaper
ble presentert.
Hovedstyrevalg: Bjarte
Hystad fra Norbroker
Shipping ble valgt inn i
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hovedstyret for 2 år. Kirsti
Dvergsnes, Pentagon
Freight Services, trådte ut
etter 8 år. Vi takker Kirsti
for god innsats i styret!
Deretter var det
miniseminar ved Olav
Chen fra Storebrand
Kapitalforvaltning
som redegjorde for
Storebrands markedssyn
de neste 4-6 måneder.

Etterpå ble det servert
lunsj til de ca. 35
fremmøtte.
Neste års landsmøte ble
vedtatt lagt til Stockholm
tidlig i mai 2020. Nærmere
informasjon følger.

HNE

Vi har over 250 års erfaring og er blitt kåret til verdens mest bærekraftige finansselskap
for arbeidet vårt med å skape en fremtid å glede seg til. Dette har vi oppnådd ved å
investere pensjonspengene i bærekraftige selskaper.
Vi ønsker å gjøre pensjon enkelt – både for deg som arbeidsgiver og ikke minst for dine
ansatte. Med en bedre pensjonsavtale fremforhandlet av Norsk Skipsmeglerforbund,
søker vi nå jobb hos deg.
Ta kontakt på storebrand.no/bedrift, eller ring 22 31 52 77
for mer informasjon.
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Nor-Shipping 2019

Nor-Shipping ble arrangert 3.-7.
juni og samlet nesten 50.000
shippingmennesker i Oslo.
Årets program var mer
omfattende enn tidligere.
Mandag 3. juni var det
tid for den offisielle
åpningsseremonien
i Rådhuset med
æresgjester statsminister,
Erna Solberg og Hans
Majestet Kong Harald.
Offisiell åpningskonferanse
«Ocean Leaedership»
på Lillestrøm tirsdagen
var ved statsminister
Erna Solberg og H.K.H.
Kronprins Haakon.
En rekke fremtredende
bransjemennesker og
politikere var til stede,
og flere temaer som
digitalisering, bærekraft,
grønn skipsfart,
finansiering og fremtidens
shipping ble debattert og
diskutert.
Young Entrepreneur
Award 2019 ble tildelt
Agnes Arnadottir og
Espen Larsen- Hakkebo
for innovative løsninger
med katamaranen «Brim»
som er både utslipps- og
støyfri.
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YoungShips 10 Women To
Watch Award 2019 gikk til:
• Madina Berdigulova
Aaeng, leder av
kundeanalyseavdeling,
DNB Ocean Industries
• Sarah Brooke,
assisterende
visepresident, Skuld
• Ayse Asli Basak, MidShip Group
• Hande Ari, kommersiell
sjef, Seven Seas
Group
• Emilie Christiansen,
Senior Claims
Executive, Skuld
• Susanne Vinje,
logistikkhode, Hydro
(Norge)
• Sandra Ness,
grunnlegger, Turnss,
grunnlegger/
konsekvensansvarlig
for Arctic Whaleprosjektet, og tidligere
Markedsføringsleder
for Tamrotor Marine
Compressors
• Märtha Rehnberg,
partner og medstifter,
DareDisrupt
• Hilde Søbstad Løvskar,

•

juridisk sjef, Skuld
Jaquelyn Burton,
Product Advisor
Vessel Automation,
Kongsberg

Det var flere «eventer»;
DNV-GL BBQ og
Tradewinds Christian
Radich fest, Fearnleys
hadde sin egen kundelunsj
på Astrup Fearnley
museet som samlet
850 gjester, Clarksons
hadde sin lunsj, samt en
rekke mindre formelle
og uformelle «eventer»
gjennom uken.
Det hele ble avsluttet
torsdagen med en konsert
på Akershuskaia med
underholdning av Sissel
Kyrkebø, Andrea Bochelli,
Sølvguttene og A-ha
før et storslått fyrverkeri
som ble skutt opp i takt
med symfonyarkesterets
takt avsluttet årets NorShipping.

HNE/JS

SVERIGES SKËPPSMÄKLAREFÖRENING BLE
100 ÅR

Skeppsmäklareförening
i Sverige fylte 100 år
25. februar 2019 og ble
feiret 3. mai. Nesten
300 mennesker hadde
tatt seg turen for å feire
jubilanten.

Gjestelisten var godt
diversert med flere
internasjonale gjester;
Antonio Belmar da
Costa og Aziz Mantrach,
FONASBA, Søren Larsen,
BIMCO, Tonny Dalhøj
Paulsen, Danmarks
Skibsmaeglerforening og
Sari Turkkila, Shipbrokers,
Finland.

Det var en
storslått feiring av
Skipsmeglerforeningens
«lillebror» i de ærverdige
lokalene til Stadshuset i
Stockholm, bygget i 1923.
Vanligvis holdes Nobel
Fredspris festmiddag i
den Blå Hallen forbeholdt
eliten og de kongelige, og
vi fikk lov til å ta oss inn
og ble servert champagne
i 1920-tallets glass ved
ankomst.
Selve middagen var i den
flotte Gyllene Salen, som
er dekorert med ca. 18,6

mill. mosaikkbiter. Det sies
at salen pleier å bli brukt
til «afterparty» etter den
formelle Nobel-middagen i
salen like ved.
Med skreddersydd
underholdning gjennom
hele middagen var det
ikke mye tid til å studere
de dekorerte veggene.
Det ble både klassisk
sang og en selvskreven
hip-hop opptreden.
Så snart middagen var
over ble det fullt på
dansegulvet ved hjelp av
samtidsdanseband.

JS

17

Anker slipper ankeret
Peter M. Anker annonserte i mars
at han ønsket å trappe ned.
Peter M. Anker har vært sjef for tidligere
R.S. Platou siden 1987 da en rekke
meglere under Ankers ledelse gjorde en
management buyout.
Selskapet hadde da 40 ansatte og 40
millioner i inntekter, Platou vokste til et
av verdens største skipsmeglerhus og
i slutten av 2014 solgte de selskapet til
Clarksons for 3,4 mrd.
mens Anker fortsatte som sjef for
skipsmegling- og investment banking
delen. I mars i år medelte han ønske
om å trappe ned fra juli 2019, men
fortsette som rådgiver en periode.
Peter M. Anker har vært formann i Oslo
Skipsmeglerforening og president i
Forbundet fra 1994-96.
Forbundet gratulerer Peter M. Anker
med en lang og suksessrik karriere
og ønsker alt godt for en litt roligere
hverdag fremover.

HNE
Skipsmeglerforbundets egne masjettknapper!
Til hverdag og fest.
Bestill på mail@shipbroker.no
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TutorShip

- Internasjonal utdannelse innen shipping

Semesteret av Tutorship-studier er ferdig
og vi hadde i alt 6 studenter oppe til
eksamen denne våren.
Det har vært en del studenter som har
fått rådgivning og tips før studiestart til
høsten også. Vi forventer nye studenter
som tar kurs når studieåret 2019/20.
Ønsker du å studere til høsten?
Registrering for neste akademiske år
åpner 1. august.
Sensuren for vårens eksamener faller
den 22. august.
Andre frister og viktige datoer kan du
finne på nettsiden under Lerarning > Key
dates and deadlines.
Det viser seg at studentene som
leverer inn oppgaver før eksamen
gjennomgående gjør det bedre. Derfor
anbefales det å innlevere flest mulig
oppgaver som tilbys i TutorShipprogrammet før man går opp til
eksamen. Du vil få gode tilbakemeldinger
og tips. Veilederne er engelske
seniorskipsmeglere og er godkjent av
Institute of Chartered Shipbrokers i
London.

utdannelsen må du være klar over at du
må ha en «Diploma». For å få en Diploma
må man ta to fag i semesteret.
Den første vil da bli Foundation Diploma.
Videre vil man ha mulighet til å bygge på
studiet og ta en Advanced Diploma før
en eventuell The Professional Qualifying
Examinations (PQE).
Det er også mulig å bli med på en
«forberedende» (PREP) før eksamen.
Det er et opplegg hvor dere studentene
møtes i UK som varer i ca 3-4 dager i
regi av ICS.
Les mer om Tutotship på ICS sine
nettsider www.ics.org.uk eller ta kontakt
med oss for veiledning.
JS/HNE

Praktisk Informasjon
Eksamen foregår hver vår og høst og
man kan melde seg på hvert semester.
Eksamen vårsemesteret 2019 vil bli holdt
i mai og holdes i våre lokaler. Vi tilbyr
ikke undervisning her hos oss, så det blir
mer som en selvstudie med innlevering
av oppgaver via internett til London.
Diploma
Hvis du er forholdsvis ny i bransjen vil
vi anbefale å starte med Introduction to
Shipping.
For å kunne bygge videre på
19

Howe Robinson - Markedsrapport - forsettelse fra s. 8
LNG Market Review
In response to growing
demand, the world LNG fleet
has been growing rapidly in
capacity for the past 10-15
years (around 11% annually
in total ship numbers, as
opposed to approximately
3% for large crude carriers).
Going forward, demand
growth is forecast to be
strong, with average annual
growth in LNG volumes
being 6% to 2035, as opposed
to 1% for crude oil demand
growth over the same period.
Over the shorter term,
charter rates are showing
increased volatility and
seasonality, reaching almost
$200,000pd over Q418,
falling to around $60,000pd
for the most modern vessels.
Although the world fleet
stands now at almost 600
vessels, only around 10-15%
of these vessels appear on the
short-term market with any
frequency. Many vessels are
chartered on long on medium
term fixtures to portfolio
players, only appearing
occasionally as relets for
short-term charter. Many
Owners are bullish regarding
the short to medium term;
Charterers however are
hesitant to commit in the face
of falling cargo prices and
margins. Looking forward,
short-term rates are currently
rising and forecast to firm
further as industry platers
secure tonnage for their
autumn and winter trading
programmes.
20

Container Market
Review
The containership sector
has been hit with its own set
of challenges. Charter rates
have been at sub-par levels
since 2008 and Owners who
bought before the financial
crash have not been able
to get back to levels that
justify their original entry
prices. There have been
notable periods where vessel
earnings showed signs of
improvement, but the drivers
were often transitory and
any upside was quickly
extinguished by subsequent
ordering excesses. The result
has seen a huge number
of distressed sales and this
has changed the ownership
profile of the tramp fleet. At
the same time as there has
been consolidation within
Germany there has also been
international diversification
of the owning base as
overseas investors pounced
on assets that were seen as
bombed out. Consolidation
within the liner sector has
also changed the playing field
with a reduced number of
counter parties controlling an
increasingly large proportion
of the business. The ‘big 9’
now own or charter around
85% of the world’s fleet and
the balance is in the hands of
5 medium sized Operators
and a handful of smaller
Asian end users. The focus for
the surviving liner companies
is on costs. Big continues to

be beautiful and there is a
constant obsession to upsize
in the chase for economies of
scale. The deployment profile
is therefore dynamic with
optimum vessel size changing
on an ongoing trade-by-trade
basis. The impact of low
sulfur legislation remains
unclear and the scrubber
debate persists. However,
the stakes are large in an
industry where system cost
can determine survival and it
is the charterers that pay for
the fuel.

Tord Wikborg
Research & Consultancy
Howe Robinson Partners Ltd

Forbundsnytt
Jubileumsboken
Skipsmeglernes historie er viktig for
oss. Derfor har Forbundet jobbet med å
oppnå et bredere publikum og vi har fra
mai inngått en distribusjonsavtale med
Norli. Jubileumsboken «Brokers Breaking
Boundaries» er nå i salg hos Norli i
Universitetsgaten i Oslo!

Norli i Universitetsgaten ligger
veldig sentralt og er godt besøkt
også av tilreisende. Nå kan både
historieinteresserte lesere og turister få
nyte godt av boken.
JS

Nytt i styret
Kirsti Dvergsnes, Pentagon
Freight Services, Kristiansand
gikk ut av Forbundets styre etter
generalforsamlingen i år. Hun ble erstattet
av Bjarte Hystad, Nordbroker, Flekkefjord.
Vi vil gjerne takke Kirsti for hennes
gode innsats som styremedlem i Norsk
Skipsmeglerforbund og ønske henne
lykke til videre! Samtidig ønsker vi
velkommen Bjarte Hystad som nytt
styremedlem!
JS/HNE

Oslo Skibsmeglerforening
Oslo 28. mars holdt OSMF sin
generalforsamling.
Christian V. Christensen fra DS Norden
holdt foredrag.
Morten Andreas Røine ble valgt inn i
styret.
Stein-Georg Evensen gikk av med
pensjon etter mange gode år som
sekretær i Foreningen. Forbundets
administrasjon har nå overtatt driften.
Tusen takk for god innsats, SteinGeorg!
JS
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Forbundsnytt

Reception hos Infinity

Torsdag 6. juni inviterte Infinity til
reception med litt snacks og drikke i
deres flotte lokaler på Tjuvholmen.

Nye medlemmer
Vi ønsker velkommen Dyna Shipping etbl. 2002
i Oslo, som medlem. De driver hovedsakelig
med gas & chemichal chartering og noe S&P.
Med fire ansatte står Peter T.M. Brandt som
daglig leder for Kristina Nordanger, Fredrik
Thorud og Kristian O. Arntzen (ikke tilstede på
bildet).

Her hos Dyna Shipping

North Shipping AS i Kristiansund er nytt
medlem i Norsk Skipsmeglerforbund.
Selskapet driver i hovedsak med kjøp og salg
av fiskefartøy og mindre lasteskip. Videre
yter selskapet bistand ved strukturering og
overføring av kvoter og konsesjoner.
Selskapet har 4 ansatte, og daglig leder er
Oddveig Måøy som har 27 års erfaring fra blant
annet Fiskeridirektoratet.
Forbundet ønsker North Shipping velkommen
som medlem.
JS/HNE

