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Årsberetning 2021
Virksomhet
Haugesund Rederiforening har siden 1998 hatt felles sekretariat 
og daglig leder/sekretær med Maritimt Forum for Haugalandet 
og Sunnhordland (MFHS). 

Styresammensetning
Styret har etter årsmøtet den 25. mars 2021 bestått av:  

Person Tittel Valgt til*
Synnøve Seglem Styremedlem / leder 2022
Sindre Matre Styremedlem / nestleder 2022
Kenneth Walland Styremedlem 2023
Jorunn Seglem Varamedlem 2022

* Valgperioden gjelder for styrevervet. Leder og nestleder 
 velges for ett år om gangen. 

Medlemmer
Pr. 31.12.21 hadde foreningen 12 medlemsbedrifter. 
Disse er:

• Arriva Shipping
• Brødr. Klovning Shipping
• COG Offshore 
• DeepOcean Shipping
• Østensjø Rederi
• Eidesvik Offshore
• Reach Subsea
• Hagland Shipping
• Knutsen OAS Shipping
• Mercator Crewing
• Solstad Offshore
• Edda Wind

Av disse er det to bedrifter som står oppført uten tonnasje.

Foreningen har 32 faste representanter foruten 100 besøkende 
representanter/medlemmer.

Nøkkeltall fra Haugesund Rederiforening
Innmeldt tonnasje i foreningen pr. 31.12.21 var 207 skip / 
5,46 MDVT.

Flere av rederiene oppgir kaskoforsikringsverdiene av skipene 
sine i amerikanske dollar, euro og britiske pund. Basert på 
kursnoteringene den 03.01.22 med omregning til norske kroner, 
hadde flåten en samlet kaskoforsikringsverdi på kr. 81 milliarder 
NOK. Antallet skip gikk ned fra 2020 fulgt av et lite fall også i 
samlet innmeldt dødvekttonnasje. Den samlede forsikrings
verdien var nær den samme som i 2020.

Nybyggingskontrakter pr. 08.03.21: 
• Knutsen O.A.S. Shipping   18
• Arriva Shipping    1
• Edda Wind    9
• Hagland Shipping     3

Samlet kontraktsverdi er NOK 34,05 milliarder. Dette er 
betydelig høyere enn på samme tidspunkt i fjor som også 
var et år med svært høy kontraheringsaktivitet.
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I løpet av året er det avholdt 8 styremøter og 
4 medlemsmøter, hvorav ett digitalt årsmøte. 
Antallet medlemsmøter er blitt sterkt redusert 
som følge av pandemien. 

Agenda for medlemsmøtene har vært: 

25. mars Årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført digi-
talt som følge av pandemien.

3. september Foredragsholder: Pernille Østensjø,  
First Vice President Eksportfinansiering 
Norge

7. oktober    Foredragsholdere: Daglig leder i 
 Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld,  
og havnedirektør Karmsund Havn,  
Tore Gautesen. 
Havn og havvind

7. oktober    Foredragsholdere: President i Norges 
Rederiforbund, Paul-Christian Rieber, og 
adm. dir. Harald Solberg i samme. 
Aktuelle saker for næringen og forbundet.

Aktiviteter

I mange år har Haugesund Rederiforening holdt en 
 avslutningsmiddag for avgangsstudentene ved nautisk og 
skipsteknisk  linje ved Karmsund fagskole og nautikkavdelingen 
ved  Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund. 
Dette er en årlig begivenhet betalt av foreningen som studenter 
og lærere ved skolene setter stor pris på. Kontaktpersoner i de 
ulike  rederiene inviteres også til middagen som på en flott måte 
markerer overgangen fra student til yrkesaktiv.

Som følge av pandemien, ble avslutningsmiddagen avlyst.

Annet

Politikk
Også i det næringspolitiske arbeidet 
 samarbeider Haugesund Rederiforening 
tett med Maritimt Forum for Haugaland og 
 Sunnhordland.

Saker som har vært fokusert i 2021 er:

• Verdiskaping knyttet til havet generelt og havvind spesielt
• Et havdirektorat på Sjøfartsdirektoratets skuldre, herunder flere 

politiske møter, blant annet med fiskeri og havminister Bjørnar 
Skjæran

• Opprettelsen av et digitalt responssenter for maritim, digital 
sikkerhet under Sjøfartsdirektoratet, herunder møte med blant 
annet næringsminister Iselin Nybø

• Eksportfinansiering Norge til Haugesund
• Myndighetstiltak mot virkningene av pandemien i maritim 

næring
• Revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for 2022
• Ny maritim stortingsmelding, «Grønnere og smartere  

– morgendagens maritime næring»
• Stortingsvalget 2021
• Ny næringsstrategi for Vestlandet
• Kompetansesituasjonen på Haugalandet og i Sunnhordland
• Den maritime kulturarven

I samarbeid med Maritimt Forum har 
 foreningen arrangert følgende i 2021: 

20. januar  Deloitte om konsekvensene av Brexit   
(Digitalt)

11. mai  Nybygging i nærskipsfarten  
(Digitalt)

26. november  Fredagstreff med kultur og skapertrang  
(Fysisk)

Øvrige 
arrangementer

Haugesund Rederiforening har ved sekretæren i løpet av året 
holdt betydelige færre foredrag om skipsfarten og den maritime 
næringen enn hva som har vært vanlig tidligere. At antallet 
 foredrag er mindre enn i tidligere år, skyldes pandemien.

Foredrag
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Informasjonsarbeid

Rehabilitering foreningslokaler

Haugesund Rederiforening og Maritimt Forum for Haugaland og Sunnhordland samarbeider tett 
med hensyn til informasjonsarbeidet mot publikum og politiske beslutningstakere.
MFHS har et eget ukentlig nyhetsbrev med saker av  betydning for medlemsrederiene i Haugesund Rederiforening. Nyhets brevet 
når så vel medlemmer som media og politiske beslutnings takere. I tillegg utgir MFHS en årlig maritim rapport. Maritim Rapport 2021 
 viser at rederiene i den regionale maritime klyngen hadde nær halvparten av omsetningen i klyngen i 2021 med 24,2  milliarder  kroner 
mot en totalomsetning på 50,36 milliarder kroner. Omsetningen for rederiene gikk litt ned fra 2020 til 2021 med 1,2 prosent. 

Rederiene sysselsatte 2.566 norske sjøfolk og 5.797  utenlandske ved utløpet av 2021. Dette er tall som  omfatter flere rederier enn 
dem som er medlem i Haugesund  Rederiforeningen, blant annet Dof.

Haugesund Rederiforening sine foreningslokaler inngår i et sameie.
I forbindelse med rehabiliteringsarbeider i sameiet har det i 2021 påløpt kostnader for Haugesund Rederiforening og slike kostnader 
vil også påløpe i 2022. Det er i 2021 i tillegg gjort rehabiliteringsarbeid i foreningslokalene som ikke knytter seg til sameiet.

Utdanning, forskning og  
rekruttering
Haugesund International School
Haugesund Rederiforening står sammen med  Næringsforeningen Haugalandet som stifter av Haugesund International School. 
Foreningen har etter etableringen av  Haugesund International School i 2015 arbeidet mye med å  sikre skolens fremtid. I 2019 flyttet 
skolen som leietaker inn i nye, godt hensiktsmessige lokaler på Torvestad hvor Håland skole har vært tidligere. I 2021 ble tomt og 
skole kjøpt av  Karmøy kommune og rehabiliteringsarbeider ble igangsatt.

Høgskulen på Vestlandet og Fagskolen Rogaland
Haugesund Rederiforening har god kontakt med Høgskulen på Vestlandet og Fagskolen Rogaland om maritime utdanningsspørsmål. 

Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum
Forumet dekker de fleste rederiene fra Bergen i nord til Sandnes i sør som har norske sjøfolk og norske opplæringsstillinger. Alle 
kompetansespørsmål av betydning for medlemsrederiene i så vel Haugesund Rederiforening som SURF blir tatt opp i sistnevnte. 
Haugesund Rederiforening og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har sekretariatsfunksjonen.
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Legater og fond
• Norges Rederiforbunds sjømannsfond av 1918 

Etter søknad gjennom Haugesund Rederiforening, ble det i 2021 bevilget premier til 13 velfortjente sjømenn.

• Sjømenns Aldershjem i Haugesund 
Det ble i 2021 tildelt pris til beste avgangsstudent ved maskinteknisk og nautisk linje ved Fagskolen Rogaland, maritim avdeling, 
Haugesund, og og ved nautikkstudiet på Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund. Hver pris var på kr. 15.000,. Samlet 
pristildeling av kr. 45.000,.

Ytre miljø
Virksomheten følger gjeldende lover og forskrifter og påvirker ikke det ytre miljøet utover vanlig kontordrift. 

Likestilling
Styret bestod pr. 31.12.21 av 3 styremedlemmer og ett varamedlem, herav 50 % kvinner. Administrasjonen bestod pr. 31.12.21 av 
1 mann. Av de personlige medlemmene i foreningen er kvinneandelen på 9,8 % som er 1,8 % over 2020. 

HMS
Året 2021 forløp uten noen skader. Det var 0 % sykefravær blant de ansatte.  

Ledelse og administrasjon
Sverre Meling jr. har vært foreningens sekretær i 1/3 stilling gjennom hele året. Tiina Vormestrand har vært foreningens bestyrer, og 
Rune Vormestrand har vært forenings kokk, begge på innleiebasis.

Nøkkeltall fra 
Norges Rederiforbund

Annet

• Den norskeide utenriksflåten bestod pr. 1. januar 2021 av totalt 1.690 skip / 46,9 mill. dwt.   
Av disse seilte 882 skip / 22,6 mill. dwt. under norsk flagg (NOR og NIS).  

• Norske utenriksrederier hadde en samlet kontraktsmasse på 49 skip / 2,5 mill. dwt. som er 
samme antall som for et år siden. 

• Største byggeland målt i dwt. er Sør-Korea med 19 skip / 1,9 mill. dwt. Deretter følger Kina 
hvor det skal bygges 13 skip / 0,5 mill. dwt. I Norge skal det bygges 2 skip / 4.500 dwt.  
Det er per. 1. januar 2022 to rigger i ordre. Kontraktsmassens verdi er NOK 51,9 milliarder 
/5.1 mrd. USD.
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Regnskapet pr. 31.12.21 viser samlede driftsinntekter på: kr.1.487.957,-  

Samlede  driftskostnader: kr. 1.071.613,-

Kursregulering verdipapirer var negativ med:  - kr. 2.436,-

Årsresultat etter kursregulering ble positivt med:  kr. 413.908,- 

Fortsatt drift
Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 

Revisjon og regnskap
Haugesund Rederiforenings revisor er Anders Kyvik. Regnskapsfører er Hagland Finans AS. 

Haugesund, 8. februar 2022

Økonomi

Synnøve Seglem Sindre Matre Kenneth Walland
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Verv
STYRET 
Medlemmer: 
• Synnøve Seglem (leder)
• Sindre Matre (nestleder)
• Kenneth Walland
Varamedlemmer:
• Jorunn Seglem

HUSSTYRET
Medlemmer: 
• Jan Lothe (leder)
• Pål Halvorsen
• Knut Rasmussen

Haugesund Rederiforening

STYRET I MARITIMT FORUM FOR HAUGALANDET 
OG SUNNHORDLAND 
Medlemmer: 
• Arne W. Aanensen
• Synnøve Seglem

STYRET I MARITIMT FORUM SENTRALT
Medlemmer: 
• Knut W. Aanensen

Maritimt Forum 

STYRET FOR SJØMENNS ALDERSHJEM I HAUGESUND
Medlemmer: 
• Jan Lothe (leder) 
• Øyvind Bårdsen
Varamedlem:
• Sverre Meling jr.

STYRET I SIMSEA
Medlemmer: 
• Geir Tore Henriksen

HAUGESUND BYS LEGAT FOR ØKONOMISK  
VANSKELIGSTILTE
Medlemmer: 
• Sverre Meling jr.

Andre verv

STYRET 
Visepresident: 
• Synnøve Seglem
Medlemmer: 
• Jan Fredrik Meling
Varamedlemmer: 
• Sindre Matre

UTENRIKSFARTENS FORHANDLINGSUTVALG (UFU)
Medlemmer: 
• Kenneth Walland

GRUPPE FOR OFFSHORE SERVICE (GOS)
Medlemmer: 
• Sverre Kenneth Lande
Varamedlemmer:
• Kenneth Walland

DRIFTSUTVALGET FOR SKIP (DUS)
Medlemmer: 
• Tor Eirik Huse
• Knut Ove Emberland 

SJØMANNSFONDET AV 1918
Medlemmer: 
• Sverre Meling jr. 

VALNEVNDEN
Medlemmer: 
• Jorunn Seglem

MILJØ- OG KLIMAUTVALGET 
Medlemmer: 
• Øivind W. Aanensen
• Tor Inge Dale
• Ellen Sofie Ottesen

GRUPPE FOR UNDERVANNSENTREPENØR-
VIRKSOMHET (GUE)
Medlemmer:
• Ottar Mæland
• Jostein Alendal
Varamedlemmer:
• Olaf A. Hansen
• Inge Grutle 

GRUPPE FOR DEEP SEA (GDS)
Medlemmer: 
• Synnøve Seglem

GRUPPE FOR SHORT SEA (GSS)
Viseformann: 
• Sindre Matre
Medlemmer: 
• Knut W. Aanensen

Norges Rederiforbund
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