
 

 

MEDLEMSMØTE  
BERGEN 11. september 2019  

PROGRAM 
 

0930  Registrering åpner  
LO-favør og Sparebank 1 er til stede 
 

1030 Gjennomgang av medlemsfordeler LO-favør 
Kjenner du LO-favør og medlemsfordelene dine? Har du mer enn én innboforsikring? Vi svarer på 
spørsmål og hjelper deg finne ut av hvordan du kan få mer ut av medlemskapet.  
Representanter fra LO-favør og Sparebank 1. 
 

1130  Lunsj 

1215 Velkommen.  Administrerende direktør Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund  

 

1230 Kvinner i maritim næring, et yrke i forandring 

Kvinneandelen i maritim næring har lenge vært lav, men vi ser nå en kraftig økning. Hvorfor er dette 
bra for næringen, og hva kan vi forvente av fremtiden?  Siv Remøy, Maritime Bergen. 
 

1250 Hva gjør man for å posisjonere seg for fremtidens oljenæring?  
Riggselskapene har de siste årene opplevd nedturer og oppturer, og er under hardt skyts fra mange 
kanter. Odfjell Drilling er ledende på å posisjonere seg teknologisk, og kommer for å fortelle om hva 
de forventer i årene som kommer. 
 

1310 Kystmiljøet, hva gjør vi?  
Mannskapet på Miljødronningen jobber natt og dag for å bedre miljøet langs kysten vår. De kommer 
for å snakke om hva de gjør, og ikke minst hva alle kan gjøre for å bidra. Kurt Pedersen, 
Miljødronningen. 
 

1330  Kaffepause 

1345  Presentasjon av forbundets styremedlemmer  

Norsk Sjøoffisersforbunds styre består av 14 aktivt seilende medlemmer fra hele landet som 

representerer både innenriks- og utenriksflåten.  
 

1400 Forbundets politiske arbeid  
Gjennomgang av de politiske sakene som er på agendaen. Forbundet jobber aktivt opp mot 
Regjering, Storting og andre beslutningstakere for å sikre et styrket maritimt Norge og attraktive og 
konkurransedyktige vilkår til sjøs.  Seniorrådgiver for politikk, Jens Folland.  

 

1430 Norsk Sjøoffisersforbunds handlingsprogram  
Gjennomgang av styrets programerklæring og våre viktigste saker: Synlighet, rammevilkår, 
utdanning, sikkerhet, tariff og lønn, fordeler, organisasjonsbygging og samarbeid.  Administrerende 
direktør Hans Sande.  
 

1500 Kaffepause 

1515  Fremtidens kystfrakt, en grønn næring i vekst 

Regjeringen ønsker å redusere utslippene fra transportsektoren kraftig. Skal vi få til det trenger vi 

mer godstrafikk på sjøen og grønnere løsninger. Hva gjøres i kystfrakten for å få til dette?   

Tor Arne Borge, Kystrederiene 
 

1545  Utdeling av forbundets hederstegn for 25-års medlemskap 
 

1600 Tilbakemeldinger, innspill, spørsmål. Slå av en prat med forbundets styremedlemmer. 
Mingling og prat om løst og fast. Representanter fra administrasjonen er til stede. 
Servering av pølser og forfriskninger. 


