
MEDLEMSMØTE 
PROGRAM 

BODØ 3. november 2021 

Oppdatert 21. oktober. Med forbehold om endringer.  

0930 Registrering og utstilling 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 
Leder for politikk og samfunnskontakt Syver 
Grepstad, Norsk Sjøoffisersforbund 

1230 Kartlegging av sikkerhetskultur 
Sverre Flatebø, Sjøfartsdirektoratet 
Å arbeide for at skipsarbeidstakere skal unngå 
uhell og ulykker er en viktig del av 
Sjøfartsdirektoratets samfunnsoppdrag. For å 
få vite mer om dagens sikkerhetskultur 
gjennomførte de i 2021 en stor 
spørreundersøkelse til arbeidstakere på skip. 
De mottok hele 7500 svar på undersøkelsen. 
Sverre Flatebø som har hatt hovedansvaret for 
undersøkelsen kommer for å presentere en del 
av funnene for oss. Etter presentasjonen blir 
det åpnet for spørsmål fra salen. 

1300 Sarex/Kompetansenoden 
Tor Husjord, Maritimt Forum Nord 
SARex Svalbard var et toårig prosjekt som 
gjennom fullskala tester og øvelser bidro med 
helt nye kunnskapsområder om SAR i arktiske 
strøk. Representanter fra akademiske miljø, 
myndighetene, materiell- og 
utstyrsleverandører, tjenesteleverandører, 
industri og offentlige instanser deltok i 
prosjektet. På oppdrag fra Nærings- og 
fiskeridepartementet har Maritimt Forum 
Nord i en forlengelse av dette, i samarbeid 
med den maritime næring og 
utdanningsinstitusjoner, etablert en såkalt 
arktisk maritim kompetansenode. Tor Husjord 
fra Maritimt Forum Nord kommer for å 
presentere prosjektene. 

 

1320 Korona og sjøfolk 
Syver Grepstad, seniorrådgiver Norsk 
Sjøoffisersforbund 

Korona pandemien har hatt store 
konsekvenser for sjøfolk. Til tross for at 
pandemien i Norge er på hell ser vi at mange 
sjøfolk fortsatt blir påvirket av pandemien. Vi 
vil presentere hvordan NSOF har jobbet med 
viktige saker under pandemien. 

1335 Kaffepause  

1350 Møt forbundsstyrets 
representanter og 25-års 
jubilantene 
Norsk Sjøoffisersforbunds styre består av 14 
aktivt seilende medlemmer fordelt på hele 
landet og representerer både innenriks og 
utenriksflåten  

1410 Din pensjon, unngå skjær i sjøen?  
Seniorrådgiver Trond Løfgren, Norsk 
Sjøoffisersforbund 

1440 Forbundets Handlingsprogram 
mot 2022 
Administrerende direktør Hans Sande, 
Norsk Sjøoffisersforbund.  
Gjennomgang av forbundets handlings-
program og våre viktigste saker: 
1. En synlig og respektert yrkesgruppe 
2. Like rammevilkår og 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 

1510 Åpen post 
Innspill og spørsmål fra deltakerne til NSOF. 
Her er ingen sak for stor og ingen sak for liten! 

1545 Tilbakemeldinger og innspill 


