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Aktuelt fra
Presidenten:

Jeg vil gjerne få takke vår ex President Jan Lothe for innsatsen som han har lagt ned 
i sin tid i Forbundet. Perioden ble avsluttet med et meget bra gjennomført Landsmøte 
i Jan sin hjemby, Haugesund. Nydelig mat, flott oppmøte og et meget fasinerende 
foredrag av Lars Peder Solstad.

Jeg gleder meg til å ta fatt på to år som President i Forbundet og vil samtidig 
benytte anledningen til å takke for tilliten som dere har vist meg.

I 2019 fyller Forbundet 100 år og dette vil bli feiret med følge i Oslo den 1. februar
2019 i Gamle Logen.

Britt Iuell Rogge vil gå inn i pensjonistenes rekker i løpet av juni, og jeg vil gjerne få
takke henne for innsatsen som hun har lagt ned i Forbundet. Julie Sara vil erstatte Britt
og starter opp 1. august. Hun er utdannet jurist med spesialisering innen sjørett, og vi
er trygge på at hun vil styrke administrasjonen og bidra positivt ut mot medlemmene.

Forbundet har avtale med advokatfirmaet Thommesen når det gjelder juridiske
spørsmål som medlemmene ønsker løst og i tillegg til et nært samarbeid med Nordisk.  

Saleform er et kjøp- og salgsdokument og tilhører Norsk Skipsmeglerforbund.
Dokumentet ble opprinnelig utarbeidet av norske skipsmeglere i 1927 og har opp
gjennom årene vært gjennom flere revisjoner. Dokumentet er Bimcogodkjent og er
det mest brukte kjøp- og salgsdokumentet i verden og har de siste årene blitt solgt
via 2 kanaler. Den ene kanalen har vært Software Development mens den andre har
vært Bimco. Via salget har Forbundet mottatt royalties, og vi sitter i disse dager og
forhandler om en forbedret avtale for Forbundet.

Forbundet har i mange år hatt et samarbeid med International Chartered 
Shipbrokers (ICS) som bl.a. tilbyr Tutorship utdanningen for skipsmeglere. I mai var 
12 studenter oppe til eksamen i Oslo.

Forbundet har avtale med Storebrand når det gjelder tjenestepensjon og forsikring.
Dette er en god avtale for våre medlemmer, og ca. 40% av medlemmene benytter seg
av denne.

Totalt har Forbundet 113 medlemsbedrifter hvorav disse bedriftene sysselsetter
rundt 950 personer.

Etter at Hans ble ansatt som direktør i Forbundet har vi sett en administrasjon som
har vært betydelig flinkere til å besøke og treffe medlemmene, og dette er noe vi vil 
fortsette med. Hans var også tilstede i New York i forbindelse med Bimcos årsmøte
hvor det i tillegg var møte i dokumentkomiteen hvor Forbundet er medlem.

Det nærmer seg sommerferie for de fleste og jeg håer at dere alle får en flott ferie
sammen med venner og familie.

God sommer!
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Styret og administrasjon avholdt
styremøte på Clarion Amanda hotell
før vi satte kursen mot R.G. Haglands
flotte kontorer i Smedasundet og «Get
Togheter».

Her ble vi servert en velsmakende
«skipsmeglerbuffet» og rikelig med
flytende. Lothes Mat og Vinhus
leverte som vanlig.

Senere på kvelden ble det avholdt
shippingquiz med stort engasjement
fra de deltagende bord, som ut-
gjorde hvert sitt lag. 

Mens noen gikk hjem rundt midnatt,
var andre festdeltagere med på å
stenge Haugesunds bryggebarer.

Stor takk til brødrene og 
expresidentene Arne og Knut W. 
Aanensen for utlån av sine fine 
kontorer til fredagens «Get Togheter».

Lørdag morgen var det landsmøte,
og avtroppende president Jan Lothe
ledet dette. Årsrapport og positive
regnskaper ble fremlagt og lest opp.
Valget ble gjennomført, og Jan Petter

Slethaug ble valgt som ny president
for to år. Tom Engø og Jesper Hoppe
ble valgt som visepresidenter, og
Erlend Nikolai Jensen kom inn som
nytt styremedlem fra Clarkson Platou,
Oslo. Se presentasjon av Erlend i
bladet under Forbundsnytt. Etter
landsmøtet i Forbundet og Service-
kontoret hadde vi gleden av å høre
på Lars Peder Solstad fra Solstad
Farstad holdt et meget interessant
fore drag om restruktureringen av 
offshorenæringen i Norge de siste 
2-3 år.

Deretter bar det ut med Røværfjord
til Røvær, et lite øysamfunn 30 min
utenfor Haugesund. Her gikk vi rundt
og så på den flotte øya med bl.a. det
lokale museet og hørte et levende
kåseri fra Borghild, en fastboende
som har tilbrakt hele sitt liv på
Røvær. En velsmakende lunsj med
fiskesuppe, ferskt brød, nystekte
lapper og hvitvin gjorde godt etter
fredagens utskeielser.

Lørdag kveld samlet vi oss i 
Hauge sund Rederiforening til Lands -
møte bankett og fest.

Nydelig mat og drikke, gode taler 
og flott underholdning av Britt
Synnøve Johansen i anledning av 
at Haugesund Skipsmeglerforening
rundet 70 år. Overlevering av
presidentkjedet fra Jan til Jan Petter
foregikk i god tradisjon og ble 
behørig applaudert. Spesielt
hyggelig at vi var over 80 mennesker
på landsmøtemiddagen denne
gangen. I 2019 blir 100 års jubileet
1.februar en stor markering, og
landsmøtet blir et dagsarrangement 
i Oslo. Dato blir annonsert senere. 

HNE

Helgen 4.–6. mai ble det 96. ordinære Landsmøtet arrangert 
i Haugesund, og medlemmer og gjester ankom i løpet av fredag
ettermiddag.

Landsmøte 2018  
i Haugesund
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Haugesund har til en liten by å være
masse å by på og ikke bare for oss
som kommer fra små steder langt
oppe i nord. Noen få gater opp fra
hotellet ligger det flotte butikker 
med varer for enhver smak og i alle
prisklasser. De av oss som hadde 
vært her før fant raskt veien opp i
handlegaten og ryktene om det gode
utvalget bredde seg raskt blant
ledsagerne. Vi som var her tidlig
fredag rakk også å nyte en god lunsj
nede på kaia, hvor restaurantene
ligger på rekke og rad. 
Haugesund har også en rik historie

å by på. Byen er ung og vakker der
den ligger ute ved havet med sine
drøye 30000 innbyggere.Den var et
lite sted som vokste raskt fra midten
av 1800 tallet i takt med det rike
Vårsildefisket og det store behovet for
arbeidskraft. 
Haugesund fikk sin bystatus først i

1854, men mange historiske minner
bærer vitnesbyrd om storhet og en 
rik sagatid. Rett utenfor byen lå
Avaldsnes kongsgård (år 872). I dag, ca.
1100 år etter, er skipsleia som ble kalt
«Kongeveien gjennom Karm sundet»
fremdeles en av Norges viktigste og
mest beferdede. Det maritime miljøet
er fortsatt stort, Sjøfartsdirektoratet
har sitt hoved kontor her samt flere

klasseselskap og store skipsverft er
lokalisert i byen.
Da vi etter en runde med shopping

og lunsj på fredag kom tilbake til
hotellet var det allerede kommet
mange deltagere. Det ble et hjertelig
gjensyn med de vi kjente fra før og
med stadig nye deltagere vi ikke hadd
møtt før. Vi hygget oss med øl og vin
og i livlig passiar fløy et par timer
raskt. Klokken syv skulle det være 
«Get together» hos R.G. Hagland i
Smedasundet, så da var det ikke mye
tid av veien for å gjøre seg i stand til
kvelden. 
I lokalene til R.G. Hagland ble vi

alle imponert, da fikk vi se hvor godt
det lar seg gjøre og føye et nytt og 
moderne bygg sammen med det
gamle, og hvor begge byggeskikker
fremhever hverandres skjønnhet. 
Hos R.G: Hagland ble vi servert 

en Skipsmeglerbuffet «De luxe» som 
bestod av en aldeles nydelig fiske -
suppe, en rekke av havets delikatesser
og diverse salater. Selvfølgelig ble 
det servert både aperitif, øl og vin,
dessert og kaffe.
Vi var satt sammen i akkurat passe

store grupper slik at det ble en fin
anledning til å bli kjent med hyggelige
deltagere og ledsagere man ikke
hadde møtt før. Etter maten var det tid

for den årlige quizen. Vi hadde det
mer moro enn vi fikk poeng og havnet
på en desidert sisteplass. Nå skal det
nok sies at hadde vi vært mer lydhøre
for en av bordets eldste deltagere
kunne vi kanskje klatret et steg eller to
på listen, og Dario Colognas navn vil vi
sent glemme selv om vi bare ikke
kunne komme på det akkurat der og
da. Ergelig ikke sant!

Ledsagers blikk 
på Landsmøte i Haugesund 4.–6. Juni

Norsk Skipsmeglerforbund avholdt i år sitt Landsmøte i Haugesund 
4.–6. mai hvor meglere i alle aldre fra Nord til Sør med sine ledsagere
gjorde sitt inntog. Spesielt hyggelig var det å merke seg tilskuddet 
av unge meglere og ledsagere. Nå var det fem år siden forrige Lands-
møte ble holdt akkurat her, og med mange og hyggelige minner fra
den gang da, var det med stor glede vi reiste tilbake hit. 

SKIPSMEGLEREN 208/2017SKIPSMEGLEREN 210/2018

Edel V Jensen.
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Da vi ved midnatt i kjempegodt
humør noe motvillig avsluttet festen
hos R. G. Hagland, gjorde vi inntog i
en liten pub rett over gaten, mens
deler av den yngre garden tok turen
til utestedene nede på kaia. Etter en
liten time fant vi også veien dit, til et
sted med flott dansemusikk og fikk
ristet av oss kveldens buffet og siste
rest av energi før vi i totiden ruslet
hjem med tanke på en dag i morgen.
Lørdag morgen startet Landsmøtet 

Kl. 09:00. Vi ledsagere kunne nyte et
par timer ekstra for oss selv før
dagens program for oss startet. Det
var båttur til Røvær med lunsj og
Guiding som stod på programmet.
Røver er en liten øy midt ute i havet,
ca 25 min vest for Haugesund. Der
ble vi mottatt av en guide på kaia og
tatt med inn i Røvær kirke hvor
øyboer Borghild Rasmussen holdt et
foredrag om øyas historie, som var
både trist og innholdsrik. Med sin
levende fortellerkunst, lune humor,
med både alvor og glimt øyet, satt vi
alle som trollbundet når hun fortalte
om tragedien med forliset hvor Ola
Røvær steg i land og sa «Adle e gåne»
og om alt hva kvinner kunne klare vel
så bra som menn. 
Etter det flotte foredraget ble det

en tur på øyas lille museum før vi
ruslet over til Røvær kulturhotell,

hvor vi fikk servert lunsj som besto av
en nydelig fiskesuppe og deilige
«lapper» med syltetøy og rømme til
dessert. Etterpå var vi så heldige at vi
kunne gå rett ombord i skyssbåten.
Hjem turen var en fin anledning å slå
av en prat med kjente jenter fra
Bergen og Kristiansand. Vel hjemme
igjen stoppet gutta på bar mens vi
jentene tok strake veien opp til
sentrum for en siste krampetrekning
med shopping. 

Lørdag ettermiddag ble det jaggu
meg tid til en time med hvile på
sengen før helgens store begivenhet
startet. Like før klokken 19:00
strømmet vi festkledde, noen i flotte
nyinnkjøpte kjoler og sko fra byens
butikker, klare for treretters fest -
middag i Haugesund Rederi forenings
unike lokaler. De kan med rette være
stolte av sine utrolig flotte lokaler
som er en fryd for øyet. 
Med bobler i glasset var det satt av

rikelig tid til mingling før middag.
Bordplasseringen var bestemt på 
forhånd og ble nok en anledning til 
å bli kjent med nye deltagere og
ledsagere. President Lothe ønsket oss
velkommen til bords, og etter en
nydelig Edit Piaf forestilling av Britt
Synnøve Johansen fikk vi servert en
nydelig treretters middag med rikelig
av hvite og røde viner til.

Da President Lothe hadde takket
for seg og presentert den nyvalgte
presidenten og diverse taler var
holdt, var det åpen bar. Denne
gangen var det ingen behov for Lothe
å ta turen hjem og tømme barskapet
for påfyll til gjestene, det var mer en
nok av alle sorter. Praten gikk livlig og
alle så ut til å ha det riktig hyggelig.
Har hørt at det beste er å gi seg når
man er på topp, og for vår del var
sånn en gang rundt midnatt, mens
stemningen forøvrig så ut til å være
god blant de gjenværende.
I år som i fjord var Landsmøtet i

Norsk Skipsmeglerforbund et
hyggelig møte for kollegaer og
ledsagere. Ikke bare et sosialt innslag,
men også et viktig virkemiddel for å
holde ved like den påvirkningskraften
et sterkt Forbund kan ha i årene som
kommer. Det var også budskapet i en
av kveldens taler. Derfor, uansett hvor
mye hyggelig vi måtte ha det og vi
har det jo kjempehyggelig, håper jeg
at mange nok av oss kan fortsette å
treffe hverandre på denne måten. Vi
ser frem til å treffe dere alle igjen i
Oslo til neste år!
Stor klem til alle og tusen hjertelig

takk for laget!

Hilsen Edel V Jensen

Lysning for Maritim Næring
• Norge verdens 5. største skipsfartsnasjon. 
Flåten består av avanserte og kostbare fartøy.

• Maritim næring sysselsetter 90.000 mennesker 
og skaper verdier for 140 mrd. kr.

• Maritim politikk virker.
• Adgang til uteregistrering. Opprettelsen av NIS.
Etablering av refusjonsordningen. Ny rederiskatt. 
Ny Maritim strategi.

• Forventninger om bedring i rederienes inntekter.

• Rederienes samlede omsetning i 2017 var på 
213 mrd. kr.

• Prognosene  tilsier en økning på 3 prosent i 2018, 
til 219 mrd. kr.

• Opplagstoppen er nådd. 137 skip og 25 rigger lå 
i opplag i februar i år.

• Prognosene tilsier en reduksjon til 93 skip og 
17 rigger per 31.12.2018.

• 2018 er første år med bemanningsøkning siden 
oljeprisfallet.

Kilde: Norges Rederiforbund.



Sturle Waardal, tidligere Grieg og
Henrik Lahn Johannessen, som kom
fra Kristian Gerhardt Jebsen Group,
startet i januar opp kontor for Howe
Robinson.

De skal i starten dekke tørrlast med
fokus på supra- og panamaks
segmentet samt Europeisk shortsea.

Med seg på laget har de Erlend
Holm, Walter Birkelund og Fredrik
Johnsen, som nylig er ansatt for å
styrke teamet.

Torsdag 8. mars holdt firmaet 
åpning av kontoret med et markeds-
seminar etterfulgt av tapas og ming-
ling.

Partner og Howe Robinsons nestor,
Guy Hindley, er styreformann og
glad for at selskapet nå sitter tett på
Bergensmiljøet.

Med rederibasen som finnes i
Bergen skulle det være nok å ta tak 
i, og Forbundet ønsker lykke til og
velkommen som medlem.

HNE
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Howe Robinson
Partners 
– nytt medlem i Forbundet

Skipsmeglerfirmaet Howe
Robinson Partners har
åpnet kontor i Bergen.





Det kan være en krevende øvelse 
å skulle ha full kontroll på bedriftens
pensjonsavtale – når man som 
bedriftsleder har to hundre og ørten
andre ting å holde styr på i hver -
dagen.

Dermed er det fort gjort å bli svar
skyldig når en ansatt plutselig
kommer bort og lurer på hva 1G
egentlig betyr, eller hvordan deres
pensjonsavtale er sammenlignet
med bransjen forøvrig.

– Det er ingen skam å ikke ha 
stålkontroll på disse tingene. Mange
føler nok at de burde hatt det, men
det er jo egentlig helt naturlig at en
daglig leder ikke er en ekspert på
pensjon, sier Anniken Pedersen, 
bedriftsrådgiver i Storebrand.

Hun er en av rådgiverne i 
Storebrand som daglig tar imot
telefoner fra ledere som har spørs-
mål om bedriftens pensjonsordning
og forsikringer.

– Det fine med at folk ringer inn, er
at vi får mulighet til å bli bedre kjent
med bedriften, og på den måten kan
gi bedre råd og skreddersy løsninger
til hvert enkelt selskap, forklarer hun.

Selv om Pedersen og kollegaene
hennes står parate til å svare på alt du

måtte lure på om pensjon, har vi gjort
deg en tjeneste og samlet svarene på
de mest stilte spørsmålene her – slik
at du kan få et lynkurs uten at du en
gang trenger å plukke opp røret.

Dette er spørsmålene 
Storebrands rådgivere oftest
får fra bedriftskunder:

Hvor mye må vi spare til pensjon?
Du er pålagt å spare minst 2 prosent
av lønn mellom 1–12 G til obligatorisk
tjenestepensjon (OTP), dersom du
har minst to p som hver jobber 75
prosent eller mer av full stilling.
Samme regel gjelder også dersom:
• Bedriften har minst én ansatt som
ikke har eierinteresse i foretaket,
og som har arbeidstid og lønn som
utgjør 75 prosent eller mer av full
stilling.

• Bedriften har ansatte som har
arbeidstid og lønn som utgjør 20
prosent eller mer av full stilling, 
forutsatt at disse til sammen utfører
arbeid som tilsvarer minst to 
årsverk.

Når bedriften har plikt til å ha tjeneste -
pensjonsordning, skal alle arbeids-

takere som har fylt 20 år og har en
stillingsandel på 20 prosent eller mer
meldes inn i ordningen fra første
arbeidsdag.

Er du selvstendig nærings-
drivende? Her finner du informasjon
om hvilke pensjonsordning og forsik-
ringer vi anbefaler deg. 

Hva er 1G?
Det er grunnbeløpet i folketrygden.
Grunnbeløpet benyttes ved fast -
settelse av pensjonspoeng og be-
regning av folketrygdens pensjoner
og andre ytelser og justeres hvert år,
ut fra forventet lønnsvekst i reguler -
ingsåret. Grunnbeløpet i folke-
trygden pr. 1 mai 2017 er kr. 93 634.

Loven om å spare 2 prosent til
OTP gjelder ikke fra den ansatte
tjener sin første krone, men fra 1G.

Er vi pålagt å ha yrkesskade-
forsikring?
Ja. Du er pålagt å tegne yrkesskade-
forsikring for dine ansatte, uavhengig
av stillingsprosent. Dette er en forsik-
ring som dekker tap, utgifter og
eventuell erstatning i forbindelse
med sykdom eller skade påført i
arbeidssammenheng.

Dette er tingene 
bedriftsledere lurer på
Blir du usikker på hva du skal svare når de ansatte spør om bedriftens 
pensjonsavtale? En rekke ledere har allerede stilt de vesentlige spørsmålene
– og her kan også du nyte godt av svarene. 

Arbeidsliv
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Hvor mye sparer vi til pensjon 
i dag?
Det finner du ut ved å logge deg inn
på bedriftsportalen på Storebrand.no
med BankID. Der får du en god over-
sikt over avtalen, og kan til enhver 
tid administrere pensjonsordningen.
Ved å oppdatere ansettelser, utmeld-
inger, e-postadresser, lønn og
stillings prosenter, sikrer du at dine
ansatte får riktig pensjon. Skulle du
fremdeles ha spørsmål, kan du ringe
en av Storebrands rådgivere på
telefonnummer 915 08 880.

Hvor mye bør vi spare?
Det avhenger av situasjonen og 
økonomien til bedriften. Er dere en
oppstartsbedrift som har mer enn
nok med å klare og betale regninger,
bør dere muligens prioritere andre
kostnader. Da holder det kanskje at
dere begynner med minimumskravet
på 2 prosent.

Har dere økonomi til det, bør dere
derimot spare mer. Dere kan spare
opptil 7 prosent fra første krone av
lønn opptil 12 G. I tillegg kan det spa -
res inntil 18.1 prosent av lønn mellom
7,1 G og 12 G. Har man en lønn over
7,1 G er det lurt å spare maks, for å
kompensere for at du du ikke får dek-
ning over dette i folketrygden –
ettersom opptjening av folketrygd
skjer på inntekt opp til 7,1 G.

Kan jeg samle tidligere pensjons-
sparing i én avtale?
Både ja og nei: Dersom en tidligere
arbeidsgiver har hatt ytelsesbasert
pensjonsordning, har du fått utsendt
en fripolise for opptjente pensjons-
rettigheter på dette tidspunktet.
Fripolisene kan du ikke flytte eller slå
sammen med andre produkter.

Dersom en tidligere arbeidsgiver
har hatt innskuddsbasert pensjons-
ordning, får du utsendt et pensjons-
kapitalbevis (PKB). Disse både kan
og bør du samle på ett sted – både
for å redusere administrasjons-

kostnadene og for å få bedre 
oversikt. Ved å logge deg inn på
Storebrand.no kan du enkelt samle
pensjonskapitalbevisene dine hos
oss.

ER DU EN ATTRAKTIV ARBEIDS-
GIVER? En konkurransedyktig pen-
sjonsavtale hjelper deg å holde på
de gode hodene. 

Hva er innskuddsfritak? 
Og er det lovpålagt?
Innskuddsfritak er en lovpålagt 
forsikring som sørger for at avtalt 
innskudd til alderspensjon fortsatt
blir betalt selv om en arbeidstaker
blir ufør. Det er et sikkerhetsnett for
bedriften, ettersom forsikringssel-
skapet da tar over innbetalingen til
den uføres pensjonsavtale.

Må alle i bedriften spare det
samme?
Ja, man må ha en lik spareplan for
alle i bedriften. Men ettersom inn-
skuddspensjon baserer seg på en
prosent av lønnen, vil selve beløpet
som spares til hver enkelt variere. Og
for ansatte med lønn mellom 7,1 G
og 12 G kan du legge til opp til 18,1
prosent.

Kan jeg som leder spare mer til
meg selv enn til mine ansatte?
Ikke gjennom den kollektive tjeneste -
pensjonen – med mindre du tjener
over 7,1 G, og da kan legge til opp 
til 18,1 prosent. Men det finnes imid-
lertid andre muligheter for å spare
mer til deg selv, og eventuelt også
andre utvalgte ansatte. Bedriften kan
da spare via ekstrapensjon eller IPS.
Bedriften står da som betaler, men
du eller den ansatte mottakeren må
skatte av dette som lønn.

For å finne ut hvilke muligheter
som finnes for deg som leder,
anbefaler vi deg å bli medlem i
Storebrand Pluss – et kunde -
konsept tilpasset ledere som 
ønsker personlig rådgivning og tett
oppfølging.

Hva er den vanligste pensjons -
ordningen i vår bransje?
Mange lurer på hvilken pensjons -
ordning som er mest vanlig for deres
bransje. Vi har derfor tatt utgangs-
punkt i våre 23.000 bedriftskunder
og regnet oss frem til den gjennom-
snittlige pensjonsordningen i 22 ulike
bransjer. Her finner du bransjesnittet
for din sektor.



Ettersom pensjon er et tema
som stadig blir viktigere for 
ansatte som skal velge arbeids-
giver, kan det være lurt å sjekke
bransjesnittet for å kunne tilby en
konkurransedyktig avtale.

Hvordan kan jeg få synliggjort
pensjonsordningen for mine
ansatte?
Ansatte kan logge seg inn på
sine personlige sider på 
Storebrand.no. Der kan de få en 
oversikt over avtalen, sjekke
pensjons  tallet sitt og endre
spareprofil.

Ved å oppdatere kontakt -
informasjonen til de ansatte i be-
driftsportalen på Storebrand.no,
kan Storebrands egne ansatt-
rådgivere gjøre den jobben for
deg. Da tar de seg av informasjon,
oppfølging og rådgivning, slik at
du slipper å bruke tid og krefter på
det – og isteden kan fokusere på
andre arbeidsoppgaver.

Det er ingen skam 
å ikke ha stålkontroll på
disse tingene. Mange
føler nok at de burde
hatt det, men det er jo
egentlig helt naturlig at
en daglig leder ikke er
en ekspert på pensjon.

Anniken Pedersen, 
bedriftsrådgiver i Storebrand.

... Og dette er spørsmålene
flere bedriftsledere også
burde ha stilt:

Bør jeg samle pensjon og
yrkesskadeforsikring i samme
selskap?
Ja. Det gjør avtalene mer over-
siktlige og enklere å admini -

strere. Yrkesskadeforsikringen
har en tendens til å havne hos
skadeforsikringsselskapene,
men det er egentlig mer logisk 
å skille mellom personalgoder 
og andre bedriftsforsikringer.
Pensjon og yrkesskadeforsikring
er oppgjør som går direkte til 
de ansatte, og bør derfor stå
samlet. Dersom du i dag har
yrkesskadeforsikring i et annet 
selskap enn du har pensjon, 
er det enkelt og kostnadsfritt 
å flytte den.

Hvilke andre bedrifts -
forsikringer bør jeg ha?
Vi anbefaler:
• Helseforsikring. Den hjelper
deg og dine ansatte raskt 
tilbake i arbeid om noe skulle
skje. Forsikringen dekker et
vidt spenn; fra psykolog og
fysioterapi til hjerte- og kreft-
behandling. Den er både et
ansattgode og en trygghet 
for bedriften.

• Gruppeliv. Den gir dine 
ansatte en engangserstatning
til etterlatte ved død, uav-
hengig av årsaken til døds-
fallet. Den fungerer som en
livsforsikring, bare for dine 
ansatte, og det er mye mer
gunstig for en bedrift å tegne
en gruppelivsforsikring enn for
en privatperson å tegne en
livsforsikring.

• Uførepensjon. Forsikringen
sikrer den ansatte en god 
inntekt hvis vedkommende blir
ufør, og er en av de viktigeste
forsikringene du kan ha for
deg og dine ansatte.

Storebrand

Påmelding til studiene skjer direkte til 
ICS i London gjennom deres registrer -
ingsdatabase, og nytt semester
2018/2019 starter 1. august. 

Studiet er krevende, og det er 10 opp-
gaver og mock eksamen i hvert kurs som
man bør skrive og sende til veileder for
kommentarer. Alle veilederne er engelske
senior skipsmeglere og er godkjent av 
Institute of Chartered Shipbrokers i
London.

Eksamen mai 
Vårens eksamen ble arrangert i Oslo i 
perioden 14. – 24. mai, og sensuren vil 
foreligge 10. august.

Tutorshiputdanningen er global og 
meget populær. Vi mottar stadig nye
henvendelser vedrørende studiet fra
studenter, personer som allerede jobber 
i shipping og andre som ønsker seg  
en fremtidig karriere i shipping/maritim
næring. Ring oss gjerne for nærmere 
informasjon om studiet!

Les mer om TutorShip programmet og 
studie modeller på vår hjemmeside 
www.shipbroker.no under Tjenester.

BIR

Semesteret 2017/2018 med
TutorShip startet 1. august. 
Forbundet har også i år 
signert en samarbeidsavtale
med Institute of Chartered
Shipbrokes (ICS) og har påtatt
seg jobben med å avvikle 
eksamen både i november
2017 og i mai 2018.

TutorShip
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Haugesund

Røvær
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BIMCO AGM møte New   

BIMCO
Documentary Committee

BIMCO arrangerte sitt årlige vårmøte og dokumentkomite møte i New York.
Hans Nicolai Edbo deltok fra Forbundet sammen med medlemmene 
i den norske dokumentkomiteen. Et godt og variert faglig program samt
sosial nettverksbygging med bransjekolleger fra hele verden. Det var 
adopsjon av certepartier som har vært revidert og nye dokumenter for 
gjennomgang og revisjon.



Gamle Logens rike festtradisjoner ble
født ved innvielsen av bygningen i 1839,
da det ble avholdt borgerball med kong
Karl Johan og kronprins Oscar som
æresgjester. Det første kunstner -
karnevalet ble arrangert i Gamle Logen,
og her feiret Stortinget 50 årsjubileet for
unionen med Sverige og Kong Haakon
VII 25 årsjubileum som Norges konge.
Sett av datoen allerede nå, dette skal bli en 100 årsfest med nydelig mat og drikke, kunstneriske

innslag og dans. Invitasjoner vil bli sendt ut i september.
Vi gleder oss til å se inviterte gjester og alle våre medlemmer med ledsagere, hjertelig velkommen!

BIR
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Adoption:
SHIPTERM S Term Sheet for Syndicated
Ship Financing.
BIMCO Standard Bunker Contract-
BIMCO bunker Terms 2018.
Arrest Clause for voyage and Time
Charter Parties.

Items for Review:
GENCON 1994 Uniform General
Charter.
DISMANTLECON Offshore Structure 
Dismantling Contract.
REPAIRCON Ship Repair Contract.
SUPPLYTIME Special TASKS Annexes.
Shipmanagers Letter of Undertaking.

Sea Traffic Management Clause.
Terminal Conditions of Use Clause
Cyber security.
BIMCO Dispute Resolution Clause 2018.
Neste møte i dokument komiteen er i
København 13. NOVEMBER 2108.

HNE

    York 1.–3. mai

Norsk Skipsmeglerforbund 
fyller 100 år fredag den 1. februar 2019
Jubileumsfeiringen i Gamle Logen 
i Oslo blir en storslagen fest i en
fantastisk og unik atmosfære. 



Tankmarkedet
Tankmarkedet har svekket seg ytter-
ligere i år, sammenlignet med i fjor.
Flåteveksten har netto vært lav hittil i
år, da både VLCC og Aframax
segmentene har hatt flere skip skrapet
og solgt til skrap, enn antallet nybygg
levert. Høy flåtevekst siden andre
halvår 2016 gjennom fjoråret har imid-
lertid satt sine spor. Det samme har
komposisjonen i flåteveksten gjort, der
kinesiske redere i stadig større grad
evner å tilby de kinesiske oljesel-
skapene sine «taxi-tjenester» i det
ledende VLCC segmentet. Saudi
Arabia’s Bahri flåte har også vokst
med 10 VLCC skip de seneste 15
månedene, hvilket totalt sett har gjort
livet vanskeligere for uavhengige, spot
fokuserte redere. Samtidig har etter-
spørselen hatt en svak utvikling på
grunn av OPEC’s innsats for å gjen-
opprette balanse i oljemarkedet, og
Venezuelas økonomiske problemer
som har ført til et fall på nær 1 million
fat i olje produksjonen siden 2016.
Trekk på lokale olje lager, slik det har
vært siden begynnelsen av 2017, er
sjelden godt nytt for tank etter-
spørselen.

I tiden fremover ventes det at
OPEC kommer til å øke produksjonen
igjen utover andre halvdel av 2018,
inn i 2019. Og økende olje produksjon
er vanligvis gode nyheter for stortank
etterspørselen. Lavere olje/produkt
lager beholdninger bør også øke
arbitrasje mulighetene i olje markedet,
hvilket vanligvis er viktig for produkt
tank markedet. I tillegg kan usikkerhet
rundt Iran bidra til ønske om å bygge
opp igjen lagrene noe på kort sikt.
Ordreboken indikerer imidlertid et fort -
satt høyt antall nybygg leveringer,
men dersom skrapingen fortsetter

gjennom sommeren bør det være en
god sannsynlighet for et løft i ratene
mot slutten av året og et bedre 2019
som også vil påvirkes av strengere
regler for svovelutslipp fra januar
2020.

Tørrlastmarkedet
Tørrlastmarkedet har snittet høyere så
langt i år enn over samme periode i
fjor. Baltic Panamax, Supramax og
Handysize indeksene har hatt en 
oppgang på rundt 25%, og Baltic
Capesize indeksen har hatt en opp-
gang på 14%.

Markedsnivåene så langt i år er
sammenlignbare med hva det var i
2013 og 2014. En stor forskjell fra 
den gang er at ordreplasseringer av
nybygg fortsatt er på ekstremt lave
nivåer. I 2013 og 2014 ble det plassert
henholdsvis 82,5 og 52,4 millioner
dødvekt sammenlignet med 23,5
millioner dødvekt i fjor og 8,5 millioner
dødvekt plassert så langt i år.

Flåteveksten er fortsatt lav med en
vekst rate på 2% år over år og 1,2%
siden 1. januar i år.

Omtrent halvparten av tonnasjen
som har blitt levert så langt i år er
Capesize, Newcastlemax og VLOC
båter hvilket forklarer mye av den så
langt i år relativt lavere markeds 
økningen for de større båtene
sammenlignet med de mindre. Gitt 
de lave ordreplasseringene av 
nybygg ser det ut til at flåteveksten 
vil holde seg på rundt 2% et år eller
halvannet før veksten mest sannsynlig
vil falle videre. Tilbudssituasjonen vil
mest sannsynlig bli ytterligere bedret
av den kommende sulfur cap
reguleringen, siden effektene av
denne vil inkludere redusert fart på
store deler av flåten, økt skraping 

aktivitet og operasjonelle problemer.  
Fra etterspørselsiden har vi

observert en viss svekkelse det siste
året i hovedsak grunnet lavere aktivitet
i Kina. En videre svekkelse i Kina’s
økonomiske aktivitet er den største
risikoen for markedet fremover slik vi
ser det.  Det må dog nevnes at veldig
mye skal til for å velte markedet
grunnet den meget lave veksten fra
tilbudssiden vi vil se fremover.

LPG-markedet
Markedet for store LPG-skip, det
såkalte VLGC-segmentet har siden
midten av 2016 (de siste 24
månedene) ligget med en inntjening
et godt stykke under ‘break-even’ for
skipseierne. En sterk flåtevekst på
over 50% mellom årene 2015 og 2017
har negativt påvirket ratene der det
økende tilbudet av tilgjengelige skip
har gitt befraktere mer fleksibilitet og
skipseiere større konkurranse. Derfor
har det vært knyttet stor spenning til
2018 hvor flåteveksten er på kun 4%.
Ratebildet utover flåteveksten be-
stemmes av LPG eksport og import-
vekst, globale handelsmønstre som
gir ‘tonn-mil’-variasjoner, samt pris-
arbitrasjen mellom USA og Asia. I
løpet av de fem første månedene i
2018 har vi sett at LPG handelen til
sjøs har gått marginalt tilbake
sammenlignet med fjoråret. Med
marginalt høyere volumer ut fra den
arabiske gulfen og lavere volumer fra
USA, ser vi en negativ tonn-mil reduk-
sjon da største importøren er Asia.
Arbitrasjen har hittil i år vært veldig
lav, noe som har ført til lavere spot-
eksport ut av USA. Denne arbitrasjen
har utviklet seg positivt i mai med
høyere rater, dog fortsatt under ‘break-
even’. Ser vi fremover for resten av

Fearnleys Markedskom  
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året, vil den lave flåteveksten hjelpe tilbud-etter-
spørselskurven, men mulige handelstariffer og Iran-
sanksjoner vil være ødeleggende for LPG
volumveksten. Er det noe denne enormt voksende
flåten trenger er det LPG gass til å sysselsette skipene
med.

LNG-markedet
Markedet for LNG skip er i bedring og spot ratene
nærmer seg break-even nivåer. De lave nivåene vi så 
i 2016 er historie og industrien ser fremover. Spot
ratene for våre moderne referanseskip (155-165k
TFDE) økte 30% i 2017 og endte året på 43,500 $/d.
Dette nivået var sterkt understøttet av en streng vinter
og overveldende sterk importvekst til Kina som følge
av at kullfyrte varmekraftverk ble erstattet av gassfyrte
verk. Kinesisk import økte 44% i 2017 og rykket med
det opp til å bli den neste største importøren av LNG.

2018 begynte med høye spot-rater men falt som
forventet kraftig inn mot 2. Kvartal. Dette er en normal
sesongvariasjon for LNG, men ble I år forsterket av en
rekordhøy levering av nybygg. 18 nybygg ble levert
mot den forrige rekorden på 17 skip. På den annen
side, kinesisk etterspørsel fortsetter å vokse kraftig og
steg med 60% i perioden januar-april sammenlignet
med samme periode i fjor, og absorberte 60% av ny
LNG produksjon. I tillegg bidrar den høyere oljeprisen
(70 $/bbl+) og LNG-priser er i stor grad knyttet til olje -
priser. I og med at oljeprisene holder seg over 70 $/fat
skaper dette trading muligheter som normalt sett er
forbeholdt vintermånedene.

Som en følge av dette kan vi se ratene starter en
sesongmessig oppgang tidligere enn normalt i år. Vi
ser ikke bort i fra ratenivået kan stige høyere enn sist
vinters nivåer (82,500 $/d i gjennomsnitt i januar). Det
er fortsatt mange skip i ordre for levering i år. Vi for-
venter, som for tidligere år, forsinkelser inn i 2019.
Gjennomsnittlig inntjening i år vil bli høyere enn i 2017.

Ser vi fremover, og etter et sterkt første kvartal med
18 kontraheringer (yepp, samme antall som
leveringer) vil ordreboken på 88 LNGCs fortsatt ikke
være tilstrekkelig for å møte alle LNG prosjekter som
starter opp innen 2020.

Fearnresearch-teamet

 mentar 
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Oslo Skibsmeglerforening
Styreleder: Haakon Eitzen, Nueva Seas AS 
Nestleder: Christian Steimler, Fearnleys AS 
Styremedlem: Jens Cornelius Kolbjørnsen, 

Affinity Offshore AS
Styremedlem: Fay Stove Lorentzen, ASL Holding
Varamedlem: Henrik Ruus, Steem1960 Shipbrokers AS

Bergens Skipsmæglerforening
Formann: Arnfinn J. Seim Jr. Alex. Birger Grieg
Varaformann: Jørgen Brandt, Wilson
Kasserer: Andreas Mikkelsen, Grieg Shipbrokers
Styremedlem: Erlend Holm, Howe Robinson Partners
Styremedlem: Ketil Nystad, JO Shipping

Haugesund Skibsmeglerforening
Formann: Kjell Ivar Rein, R.G. Hagland AS
Styremedlem: Bjørn Ødegaard, Arriva Shipping AS
Styremedlem: Bjørgulf Lea Jr. Uno Offshore AS

Kristiansand Skibsmægler og 
Ekspeditørforening
Formann: Kirsti Dvergsnes, 

Pentagon Freight Services
Viseformann: Bjarte Hystad, Norbroker
Styremedlem: Atle Johannessen, 

Greencarrier Freight Services
Styremedlem: Katrine Sørgård, Color Line
Styremedlem: Michael Nøvik, Primal Marine
Styremedlem: Heidi Strand Møller, Pareto

HNE

Norsk Skipsmeglerforbund har 
4 lokalforeninger i Norge, under 
finner du styrene i de respektive 
foreningene:

Lokalforeningene 
i Forbundet



Det var kombinert sommertur med
kunder og avslutningsselskap for Nils
Fredrik Høyer, som gikk av med pen-
sjon ved nyttår, etter 55 år i skips-
fartens tjeneste. Skien viste seg fra
sin beste side med 26 grader og sols-
kinn. Henrik Ibsen tok oss fra Skien og
innover Telemarkskanalen denne
sommerkvelden.

Det ble servert en fantastisk
sjømatbuffet og godt drikke ombord,
og «Pop Heads» spilte for gjestene.
En flott avslutning for Nils Fredrik i
maritime omgivelser.

HNE
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Fjordcruise på 
Telemarkskanalen
7. juni inviterte Høyer Kopervik Shipping til sommertur
med Henrik Ibsen på Telemarkskanalen.



19SKIPSMEGLEREN 208/2017SKIPSMEGLEREN 210/2018



SKIPSMEGLEREN 209/201720

Trondheimseminaret 
Trondheimseminaret, også kjent som Stjørdalseminaret ble arrangert 
på Royal Garden i Trondheim fredag 2. februar. Arrangør var Kystutvalget
i Norsk Skipsmeglerforbund i samarbeid med Forbundet.
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Første del av seminaret var en studie -
 tur til SINTEF Ocean (Marintek). Her
fikk deltagerne et innblikk i hva SINTEF
Ocean arbeider med.¨

SINTEF Ocean er verdens nest
største maritime forskningssenter og
har omfattende kompetanse på
marine konstruksjoner.

Forskningsdirektør Bård Wathne
Tveiten ga oss en gjennomgang av
noen av prosjektene de er involvert i
bl.a. vindmølleparker, skipskonstruk-
sjoner og oppdrettsanlegg.

Etterpå fikk vi en omvisning i 
laboratoriene.

Andre del av seminaret foregikk på
hotellet, der Nordisk Skipsrederforening
ved Magne Andersen, og Ola Granhus
Mediås kjørte en seanse med FIOS
terms, ansvar rundt dekkslast og
gjennom gikk noen tidligere saker de
hadde hatt oppe for retten. Til slutt
hadde Geir Jerstad fra Norbroker 
en shortsea markedsoppdatering.
Oppsummert var dette et godt
seminar med mye engasjement fra de
60 deltagerne som hadde kommet til
Trondheim.

HNE

 2018
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In Toptip Holding Pte Ltd v. Mercuria
Energy Trading Pte Ltd [2017] the
Singapore Court of Appeal ruled that
a binding charter party had been
formed despite the owner’s use of
the words “sub review” of charterer’s
proforma. Although this is a
Singapore judgment many
Norwegian brokers negotiate
contracts that are subject to English
law and the judgment could be
relevant to brokers worldwide.

The negotiations were conducted
between two Singapore based
companies through a single broker.
Mercuria were acting as disponent
owners. They received an enquiry
from the broker which contained the
main terms and ended that it was
otherwise subject to an attached 
proforma with logical amendments

Owners replied “Mercuria would like
to offer firm bss following terms”. The
message then followed the terms set
out in the enquiry but the last clause
was changed to read  “otherwise sub
review of chtrs pfma CP with logical
amendment”.

Charterers responded “We confirm
to accept your bid”. And the broker
sent on a message  “We confirm the
acceptance of your offer. Thanks for
your business!”.

The broker asked Owners for a 
working copy of the CP in word 
format. The owner replied that they
were waiting for charterers’ proforma
for review but also proposed using 
a different c/p which had been used
by the same parties a few months
earlier. The broker proceeded to
prepare a draft based on that CP.

The charter required the owners to
nominate a vessel and there was a
problem getting the receivers to
accept the proposed vessel.
Although this issue was resolved 
owners subsequently wrote “Owrs
cannot accept chtrs cp after review,
so subject failed on cp review…”

Toptip eventually chartered the 
same vessel from another disponent
owner at a higher rate. Mercuria had
chartered the vessel to that party at
a higher rate than they were getting
from Toptip. Toptip bought an action
for breach of contract.

The central issue was whether the
subject to review clause in the offer
meant that there was no contract
until the Owners agreed to the 
proforma CP wording. 

The Singapore Court held that words
such as “subject review” could mean
that there was no agreement but that

on the facts of this case the parties
had intended there to be a binding
agreement.  The subject to review
clause meant that Mercuria agreed
that Toptip’s pro forma clauses were
acceptable - so long as they are
amended in a logical fashion to be
consistent with the main terms that
parties had agreed.

The court went on to find that, there
was no reason to believe that owners
would find any of the terms of the
draft charter party prepared by the
broker to be objectionable as it was
based on a charterparty form they
themselves put forward.

Principals and brokers should be
aware that using a subject to review
clause may not prevent them from
having a binding agreement – 
it depends on the facts of the 
individual case. Unfortunately it 
also means the law does not provide
the certainty that business people
would like.

Andrew Jamieson

Subject Review

Business people like certainty. To work on the basis that if a fixture is
“on subjects”  it means the parties have not reached a legally binding
agreement is a simple and clear rule. It is not however absolutely
correct. Principals and their brokers need to be clear in their use of 
expressions such as “subject review” or they could find themselves
bound to a contract they do not want.
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Forbundsnytt 

I mars fikk vi laget ny webside og denne utvikles fortløpende. 

Forbundet er også på Instagram, følg oss gjerne på Skipsmeglerforbund.

I april var Forbundet representert på Norges Rederiforbunds års -

konferanse «Think Ocean» i Oslo.

Oslo Skibsmeglerforening avholdt generalforsamling 19. april, 

foredrag ved Herbjørn Hanson, Nordic American Tankers.

I mai var Forbundet representert på BIMCO sin årskonferanse i 

New York med møte i dokumentkomiteen.

Landsmøtet i Haugesund 4-6 mai ble vellykket og med deltager

rekord i nyere tid. Det er gledelig at medlemmene i større grad deltar 

på våre arrangementer.

Jeg vil få rette en stor takk til Jan Lothe for tillit og godt samarbeid 

det drøye året som er gått siden jeg startet i Forbundet. Jeg ser frem 

til to spennende år med Jan Petter ved roret, nå som vi går inn i et

jubileumsår med mange interessante utfordringer og morsomme 

be givenheter.

Forbundet sender ut en bransjenorm rundt GDPR i slutten av juni, 

og denne tar sikte på å gi en praktisk rettledning om hvordan selskaper

skal innrette seg for å oppfylle de nye EU kravene.

Britt går av med pensjon 30. juni og jeg vil få takke så mye for et

godt og ikke minst hyggelig samarbeid med Britt i det siste året.

Du har representert kontinuitet og jeg har nytt godt av din erfaring,

takk for kloke tips og råd. Ønsker deg alt godt og nyt pensjonist -

tilværelsen.

Julie er ansatt som ny sekretær fra 1. august og hun er allerede 

godt i gang med å sette seg inn i virksomheten i Forbundet. Med sin 

juridiske bakgrunn bl.a. med spesialisering innen sjø- og petroleumsrett

er målet å tilby medlemmene enda bedre service på dette området.

Ønsker alle våre medlemmer en Riktig God Sommer!

HNE

I februar arrangerte forbundet Trondheimseminaret,
tidligere kjent som Stjørdalseminaret. Dette er et 
fag seminar med fokus på Shortsea markedet. Et godt
faglig program og ikke minst sosialt for deltagerne med
mulighet til å treffe kolleger man gjør forretning med.

Siden sist!

Jeg ble ansatt 1. september 2009 og lovet
daværende direktør Frode Eriksen å bli i
hvert fall i tre år. Etter 9 år med 4 presi  -
d enter og 3 direktører har det vært nok av
utfordringer og interessante og morsomme
arbeidsoppgaver med varierende arbeids-
dager. Tusen takk for godt samarbeid med
alle medlemmene av Forbundet, tidligere 
og nåværende presidenter og styre medlem -
mer, jeg har stortrives i jobben min.

Det siste året har Hans og jeg hatt et
meget godt samarbeid, og Forbundet er på
rett vei. Økonomien er god og nye medlem -
mer kommer til. Landsmøtet i Haugesund
var en suksess med 85 deltakere, og det blir
stadig flere unge på våre arrangementer. 

Julie er ansatt som ny sekretær fra 
1. august, og jeg er sikker på at Hans og
Julie blir et vellykket tospann i admini stra -
sjonen.

Til slutt gjenstår det å takke alle
medlem  mene og Norsk Skipsmegler forbund
og ønske dere mange frem gangsrike og
gode år. Jeg kommer til å savne dere! 
Tusen takk for meg,

Britt Iuell Rogge

Tiden som sekretær i Skips megler -
forbundet er snart over. 1. juli går
jeg over i de «fritt gåendes rekker» 
og gleder meg til nye utfordringer. 

Takk for meg!



Ny sekretær

Som nyutdannet jurist fra Norge og
Storbritannia med sjørettslige fag i
bakgrunnen er jeg klar for nye utford-
ringer og hjelper dere gjerne som
medlemmer også med juridiske
spørsmål.
Både 100-års jubileet den 

1. februar 2019 og jubileumsboken
med utgivelse i løpet av høsten
nærmer seg med stormskritt. I tillegg
til at vi tar sikte på å utvikle oss og gi
medlemmene våre en bedre service
med flest mulige fordeler blir det nok
å ta tak i fremover. Planleggingen av
jubileumsfesten på Gamle Logen,
ikke minst! Dette blir spennende.
Følg Norsk Skipsmeglerforbund

på Instagram for oppdateringer og se
direktesendinger når vi er ute på tur!

Jeg gleder meg til å hilse på dere,
vi sees til høsten!

Julie Sara

Nytt styre medlem

Hans første relevante jobb i og etter studiene var 
hos Johan G Olsen ( pareto JGO ) i Kristiansand,
hvor han jobbet med crude spot befraktning i 
Nordsjøen og Middelhavet fra 2011 til 2014.
I 2014 startet han hos RS Platou hvor han jobbet

med clean spot befraktning. Da de ble kjøpt opp 
av Clarksons (2016) ønsket ledelsen å sette opp 
en crude desk på huset og til daglig jobber han
sammen med Londondesken og er pt eneste på
huset som gjør råoljebefrakting.

ENJ

Jan-Petter Slethaug er nyvalgt
President i Forbundet. Han
startet sin shippingkarriere 
hos Jebsens Rederi i 1992. 

I 1993 startet han i samarbeids selskapet
Jebsen Wilson Eurocarriers AS som
senere ble Wilson Euro carriers AS.
I 2005 startet han Peak Shipping AS. 
I 2009 ble selvlosser selskapet 
Peak Logistics AS stiftet.
Han etablerte så Peak Project

Carriers AS i 2014. I 2016 ble Peak
Group etablert hvor de nevnte selskap
i dag er døtre.
I tillegg er Fjeld Consultant AS lagt

inn i strukturen i tillegg til Peak Marine
Tech AS som ble kjøpt i 2018.
Jan-Petter er aksjonær og daglig

leder i Peak Group som driver innen
bulk, selvlossing, prosjekt, engineering
og marine survey og driver rundt 35
skip hvorav 6 skip eies av Peak Group.

JPS

Ny president
Jan-Petter 
Slethaug 

Når sommeren begynner innebærer det for de fleste mer fritid –
for meg derimot, har det gått i motsatt retning denne gangen,
jobb og nye oppgaver. Dette er jeg imidler tid glad for! 

Forbundsnytt 

Erlend Nikolai Jensen er utdannet ved University of Plymouth
hvor han studerte Maritime Business og Maritime Law.


