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Årsberetning 2010 Stavanger Rederiforening 
  
Stavanger Rederiforening stiftelsesdato og formålsparagraf 
 

 Foreningens navn er Stavanger rederiforening. Den er stiftet 11. april 1901 og har sitt 
sete i Stavanger. 

 Foreningens formål er å samle medlemmene til faglig samvær og til arbeide for 
skipsfarts- og offshorenæringenes interesse. 

 
Visjon/ Fokusområder 
 
Stavanger Rederiforening og Maritimt Forum har felles målsetting og strategi. 
Vi skal være en aktiv pådriver for utvikling av offshore og maritim virksomhet i SørVestNorge og 
samle medlemmene til faglig samvær. 
 
Visjon: Sør Vest Norge er det mest attraktive stedet å drive nasjonal og internasjonal offshore 
maritim virksomhet fra. 
 
Fokusområder for vår aktivitet: 
- forutsigbare, langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår  
- påvirkning, folkeopplysning og informasjon om den maritime klyngen  
- maritim kompetanse og rekruttering til næringen 
- nettverk for å opprettholde og utvikle et langsiktig og bærekraftig aktivitetsnivå. 
- enkeltsaker og prosjekter som har betydning for den maritime næringen lokalt eller regionalt. 
 
Aktivitetene i 2010 har hatt fokus på de nevnte områdene.  
 
Samarbeid 
 
Stavanger Rederiforening har et godt og tett samarbeid med Maritimt Forum. Stort sett er alle 
aktiviteter og medlemsmøter felles. Vi har også et godt samarbeidet med Norges Rederiforbund 
og deltar aktivt i både Rådsmøter, seminarer og andre arrangementer i regi av Norges 
Rederiforbund (NR). NR besøker kretsen 2 ganger i året for å treffe medlemmer og gi status om 
deres arbeid.  
På rekrutteringssiden har vi også i 2010 samarbeid med OLF, Sjøforsvaret, 
Opplæringskontorene, Rådgiverforum og Rogaland Fylkeskommune.  
Samarbeidet med YoungShip har også blitt videreført i 2010. YoungShip er en 
interesseforening for ansatte under 35 år innen maritime bedrifter.  
 
Samarbeidet med våre medlemmer må også trekkes frem, flere av dem deltar aktivt i 
medlemsmøter, rekrutteringsarrangementer eller stiller seg til rådighet med kompetanse i ulike 
saker.  
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Aktiviteter 2010  
 Medlemsmøter 
 
 28.04. Maritim nettverkssamling hos Bergen Group Rosenberg 
 
 04.05. torskemiddag med foredrag fra Norges Rederiforbund 
 
 28.05 Årsmøte Maritimt Forum/ medlemsmøte foredrag Maritim Verdiskapningsanalyse   

 
 10. 06. Årsmøte/ Sommertur Stavanger Rederiforening, tur til Helleren 

 
  09.11. lutefiskmiddag med foredrag om Deep Water Horizon ulykken i Mexicogolfen. 

Foredragsholder: Ove Tobias Gudmestad, professor i Marinteknologi UIS. 
 

 11.11. Logistikkdagen 2010 – Logistikk, samferdsel og konkurransekraft 
Konferanse arrangert i samarbeid med LTL, Logistikkforeningen og Næringsforeningen.  

 
 16.11. Maritim Nettverkssamling Norwegian Maritime Services i samarbeid med Maritimt 

Forum for Haugalandet og Sunnhordland.  
 

 02.12. Julelunsjmøte.Tema: internasjonal piratvirksomhet ved Sturla Henriksen, adm. dir. 
Norges Rederiforbund 

 
 02. 12. Julefest  
 
 Rekrutteringsaktiviteter 
 
Rederiforeningen og Maritimt Forum for Stavangerregionen og vært ansvarlig for 
utdanningsarrangementene i Sørvestnorge i 2010. Deltakere i komitéarbeidet er følgende 
aktører: OLF, Maritimt Opplæringskontor, Opplæringskontoret for oljerelaterte fag, 
representanter fra den maritime næringen, skoleverket og Forsvaret. 
  
Jenter for realfag  
 
08. mars 2010 arrangerte vi Jenter for realfag.  
Formålet med arrangementet var å vise fram kvinnelige rollemodeller som informerte om studie- 
og karrieremuligheter innenfor maritim næring og olje- og gassindustrien. Målgruppe: jenter i 
videregående skole, studenter, mødre, kvinnelige lærere, rådgivere og andre interesserte jenter 
og kvinner. 
På programmet stod korte foredrag av kvinner fra akademia eller næringsliv. De fortalte om sin 
bakgrunn og utdanning, valgene de har tatt, hvordan de kom inn i bransjene de jobber i og hva 
de har arbeidet med. 
Etter foredragene var det stands med teknologi- og realfagsstudenter, unge ansatte i maritim 
næring og olje- og gassindustrien.  
Det var ca 300 deltakere på arrangementet.  
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Skolerådgiverseminar 
Mer enn 100 skolerådgivere fra tre fylker (Rogaland, Vest-Agder, Hordaland) var samlet til 
faglig oppdatering i Stavanger 9. og 10. september 2010.  
Formålet med samlingen er å øke kunnskapen om næringen hos rådgiverne med eget seminar. 
Rådgiverne er en viktig målgruppe for å nå ut til ungdommer vi ønsker å få inn i næringen. Vi 
samarbeider med ulike organisasjoner og medlemsbedrifter for å få til et godt arrangement. 
Arrangementet er for hele Vestlandet og Agderfylkene. Samlingen ga skolerådgiverne en fin 
blanding av faglig oppdatering, sosialt samvær og grundig gjennomgang av offshore maritim 
næring.  
  
 
Offshore maritime dager 
Rundt 400 tiendeklassinger fra Egersund til Finnøy deltok på informasjonsdager om den 
offshore maritime næringen september 2010. Utstillerne bestod av opplærings- institusjoner, 
opplæringskontorer og næringen selv. Elevene fikk først generell informasjon i plenum og møte 
med to flotte lærlinger som fortalte om sine valg og sin hverdag. Elevene ble deretter ledet fra 
stand til stand av elever fra bore– og brønnlinjene ved Stavanger offshore tekniske skole. For at 
også de voksne skulle få samme informasjon som ungdommen, ble eget foreldremøte arrangert 
med ca 40 deltakere.   
  
Realfagstorget 
450 elever fra Haugalandet i nord til Sokndal i sør deltok på realfagstorg på Norsk Oljemuseum 
og på Vitenfabrikken i Sandnes. Realfagstorget er en møteplass mellom ungdomskoleelever, 
videregående skoler, universitet og bedriftene i maritim og oljerelatert sektor. 
 Elevene fikk innsyn i hvordan olje blir til, seismikk, tolkning av kart med etterfølgende boring 
med hånddrill etter ”olje”, konstruksjon av bro mellom to plattformer, design av skip, drift av skip 
og hva som kreves av de forskjellige typene maritimt personell. 

Våre medlemsbedrifter formidlet med entusiasme og innlevelse muligheter i bransjen enten 
elevene interesser seg for matematikk, fysikk, biologi og kjemi eller maritime fag.  
 
Politiske saker 
 
Vi har engasjert oss i seg i følgende politiske saker: 
 

- Havneloven  
- Verftspakken 
- Lostjenesten 
- Nettolønn 
- Kontakt med det politiske miljøet regionalt og nasjonalt 

 
 
Medlemmer 
Pr. 1. januar 2011 bestod Stavanger Rederiforening av 28 bedriftsmedlemmer og 23 personlige 
medlemmer, hvorav 4 er pensjonister.  
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Antall rederier, skip, tonnasje og rigger 
 
 
Stavanger flåten per 1.1.2011 
Skip 

 Totalt 101 skip, 4.979.813 dwt.  
 30 av disse registrert i NOR 355 471 dwt 
 24 NIS 1 102 844 
 47 ute 3 521 498 

 
35 rigger, 2 norskregistrerte og 33 i utlandet. 
 
Nøkkeltall fra Norges Rederiforbund 
 
Den norskeide utenriksflåten bestod pr. 01.01.11 av totalt 1.769 skip / 38,5 mill. dvt. Av disse 
seilte 795 skip / 19,5 mill. dvt. under norsk flagg. Norske utenriksrederier hadde en 
kontraktsmasse på 189 skip / 4,7 mill. dvt. som er 35 skip færre enn på samme tid i fjor. Største 
byggeland i dvt. er Sør Korea med 26 skip / 2,5 mill. dvt. I Norge skal det bygges 40 skip / 
221.000 dvt. Kontraktsmassens verdi er NOK 66,6 milliarder. I tillegg kommer 8 rigger til en 
verdi av NOK 21,5 milliarder. Total kontraktsmasse kommer da opp i 197 skip og rigger til en 
verdi av NOK 88 milliarder. 
 
 
Representasjon i styrer og utvalg i Norges Rederiforbund  
Antallet faste representanter pr. 20.01.2011. 
  
Stavanger – representasjon i styrer og utvalg pr. 20.01.2010 
Norges Rederiforbunds Styre Anne Jorunn Møkster  Medlem 
 Magne Morken Varamedle

m 
 Stein Rynning Varamedle

m 
 Aasmund Erlandsen Varamedle

m 
Offshoreentreprenørenes Forhandlingsutvalg 
(OFU) 

  

 Jakob Korsgaard Medlem 
 Peter Lytzen Medlem 
 Sveinung Lofthus Medlem 
Utenriksfart Forhandlingsutvalg   
 Terje Vatne Næs Medlem 
   
   
Redernes Trygdefond Per Haram Varamedle

m 
Arbeidsgiverutvalg for offshore entreprenører Terje Helle Medlem 
 Kjell Lea Medlem 
 Lage Nordby Medlem 
 Siri Ørland Medlem 
 John Skancke Medlem 



 
 

 

6 

 

 Helge Skjelbreid Medlem 
Driftsutvalg for offshore entreprenører Sverre Stenvaag Formann 
 John E. Jørgenvåg Medlem 
 Rune Askeland Medlem 
 Jakob Odgaard Medlem 
 Frank N. Tollefsen Medlem 

 Einar Bekkevold Medlem 

Kompetanse- og innovasjonsstyret (BCI) Terje Vatne Næs Medlem 

 Kari Jøssang Medlem 

Gruppe for offshore entreprenørvirksomhet Jakob Korsgaard Medlem 

 Aasmund Erlandsen Formann 
 Sveinung Lofthus Medlem 
 Peter Lytzen Medlem 
 Øyvind Bruun Varamann 
 Nils Berger 

Johannessen 
Varamann 

 Terje Helle Varamann 
 Siri Ørland Varamann 
Gruppe deep sea Bernt Lilliestråle Medlem 
 Magne Morken Medlem 
Gruppe for Undervannsentreprnørvirksomhet Stuart Fitzgerald Viseforman

n 
 Siri Skaar Medlem 
Valgnevnden Stein Rynning Medlem 
 
Stavanger Rederiforenings styre 
Styrets sammensetning i 2010-2011 (juni 2010 - juni 2011) 
 
    
Magne Morken, Solvang ASA  Styreleder  
Trond Førland, Gulf Offshore Norge AS    
Inger Aase, Transocean,                    
Hilde Waaler, Seadrill Offshore    
Stein Rynning, Teekay Norway AS    
Egil Nylund, Stavangerske 
 
 
Kontingent 
Kontingenten har vært uendret i 2010 i forhold til 2009.  Medlemskap i Stavanger 
Rederiforening inkluderer fremdeles medlemskap i Maritimt Forum.  
 
Regnskap 
Regnskapsfører er Visma Services Norge AS v/ Rune Bødalen. 
Revisjon Livar Voll, Seadrill Management. 
 
Styret har ikke mottatt honorar eller noen annen godtgjørelse. 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Stavanger Rederiforenings eiendeler 
og gjeld, finansielle stilling og resultat. 
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Fortsatt drift 
Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er til stede og at dette også er lagt til grunn i 
regnskapet for 2010.  
 
Regnskapet deles ut på årsmøtet. 
 
 
Forskning og utvikling 
Stiftelsen har ikke igangsatt forskning og utvikling i egen regi i løpet av året. 
 
Likestilling 
Stiftelsen har en ansatt (kvinne). Styret består av 6 personer, hvorav 2 er kvinner. 
 
Arbeidsmiljø 

• Skader/Ulykker 
Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av året. 

• Ytre miljø:  
Stavanger Rederiforening som medlemsorganisasjon forurenser ikke det ytre 
miljø. 

• Indre miljø: 
Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. 

 
Ledelse og administrasjon 
Evelyn Rojas er ansatt som daglig leder for Maritimt Forum/ Sekretær Stavanger 
Rederiforening. 
 
Stavanger Rederiforenings hederspris til beste rekrutt/ elev  ved KNM Harald Hårfagre 
Foreningens hedersklokke ble i 2010 overrakt til 4 rekrutter ved KNM Harald Hårfagre, 2 elever 
ved Karmsund teknisk fagskole og 1 elev ved Stavanger offshore teknisk fagskole.  
 
Styret og administrasjonen takker for et godt samarbeid i 2010. 
 
                                                     Stavanger, 14. juni 2011 
 
 
 
..................................                                                    ................................ 
.................................……. 
Magne Morken                         Hilde Waaler       Egil Nylund                     
styreleder                                       styremedlem                                styremedlem 
 
           
…………………….                      ………………………  ………………………….. 
Trond Førland Inger Aase Stein Rynning 
styremedlem                                styremedlem styremedlem                              
 
 
……………………. 
Evelyn Rojas 
sekretær 


