
MEDLEMSMØTE 
PROGRAM 

SANDEFJORD 19. februar 2020 

Med forbehold om endringer. 

0930 Registrering åpner  

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 og dagens program 

Administrerende direktør Hans Sande, Norsk 

Sjøoffisersforbund 

1230 Grønn skipsfart og fremtidens 
skip  

Color Line  

Color Line har lansert og bygget Color Hybrid. 

Hvorfor er det så viktig at norske rederier 

satser på miljøvennlig skipsfart, og hvilken 

betydning har dette for norske sjøfolk? 

1300 Teknologisk utvikling med 
norske sjøfolk i spissen  

Ronny Lie, Kongsberg Maritime 

Kongsberg Maritime er verdensledende på 

maritim teknologi. Hadde de vært der uten 

norske sjøfolk, og hva trenger de fremover? 

1330 Kaffepause 

1345 Møt forbundsstyrets 
representanter 

Norsk Sjøoffisersforbunds styre består av 14 

aktivt seilende medlemmer fordelt på hele 

landet og representerer både innenriks og 

utenriksflåten. 

1400 Åpen post/innspill fra 
medlemmer 

Innspill og spørsmål fra medlemmene til 

administrasjonen. Her er ingen sak for stor og 

ingen sak for liten! 

1430 Forbundets politiske arbeid og 
handlingsprogram mot 2020  

Seniorrådgiver for politikk Jens Folland og 

Administrerende direktør Hans Sande, 

Norsk Sjøoffisersforbund.  

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. 

Gjennomgang av forbundets handlings-

program og våre viktigste saker: 

1. En synlig og respektert yrkesgruppe 

2. Like rammevilkår, et styrket maritimt Norge 

3. Maritim utdanning av høy kvalitet 

4. Sikkerhet for mennesker, skip og miljø 

5. Tariffpolitikk og lønnsdannelse 

6. Trygghet i hverdagen 

7. En sterk og fremtidsrettet organisasjon 

1500 Kaffepause 

1515 Den nye sjømannspensjonen, hva 
betyr det for deg?  

Rådgiver Trond Løfgren, Norsk 

Sjøoffisersforbund.  

Stortinget har vedtatt en ny sjømannspensjon. 

Hva vil det bety for deg og din fremtid? Har du 

spørsmål har vi svar!  

1545 Utdeling av forbundets 
hederstegn for 25-års 
medlemskap  

1600 Oppsummering. 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.  

 


