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Årsmøte og mandagsklubb. 
 
Mandag avholdt Fosnavåg Shippingklubb årsmøte etterfulgt av 
mandagsklubb med presentasjon av Ulmatec. 
  
 
Godt oppmøte på årsmøte 
Mandag 11. oktober var det kalt inn til årsmøte i Fosnavåg Shippingklubb. Rundt 
40 medlemmer møtte opp. Agendaen besto i all hovedsak av regulære 
årsmøtesaker. Regnskap og årsmelding for 2012 ble godkjent, 
medlemskontingenten ble uendret og det sittende styret med leder Olav Remøy i 
spissen ble gjenvalgt. 
Det ble gjort to endringer i vedtektene til Fosnavåg Shippingklubb. 
Shippingklubben ble startet som en del av Herøy Næringsforum, men ble skilt ut 
av Næringsforumet rett etter starten. Dette ble nå formelt rettet i vedtektene. 
Det ble også gjort uten presisering av vedtektene for innkalling til og referat fra 
årsmøte. 
 
Spennende bedriftspresentasjon med nogo attåt 
På den påfølgende mandagsklubben var Ulmatec invitert til å fortelle hva de 
styrer på med. Salgs- og Markedsdirektør Jon-Åge Eidem, sammen med blant 
andre Idar Bergseth fra Ulmatec Shipsservice kunne fortelle om et konsern i stor 
utvikling, med mange spennende produkt. Forsamlingen var imponert over 
bredden og graden av nyutvikling som preget produktsortimentet. Ulmatec har 
ca 300 ansatte i Norge og internasjonalt. Konsernet er delt inn i tre 
produktsegment; Ulmatec Energy, Ulmatec Handling og Ulmatec Service. På 
referanselisten har de blant andre mange av offshore og fiskebåtrederiene i 
Herøy. 
Etter årsmøte kunne deltakerne kose seg med juletapas sponset av Ulmatec og 
gode samtaler i kjekt lag. Alt i alt en flott avslutning av året for Fosnavåg 
Shippingklubb. 
 
Fortsatt vekst og utvikling 
Daglig leder Hallvar Ulfstein lover medlemmene økt aktivitet og spennende 
medlemsmøter til neste år. – Styret i Fosnavåg Shippingklubb ønsker at 
aktiviteten i klubben skal vokse og det blir en av mine hovedoppgaver sier 
Ulfstein. – Vi skal sørge for at klubben fortsetter å være et forum som er til nytte 
for medlemmene og med på å videreutvikle det spennende shipping og 
næringslivet vi har her ute i Herøy. Styret og daglig leder ønsker gjerne 
tilbakemeldinger fra medlemmene på tema som kan tas opp på 



mandagsklubbene og hvilke aktiviteter vi skal legge opp til neste år avslutter 
Ulfstein. 
 
Bilde:  
LYDHØR FORSAMLING:  Deltakerne på Fosnavåg Shippingklubbs årsmøte 
fulgte interessert med når Jon-Åge Eidem fortalte engasjert om Ulmatecs 
spennende og brede produktsortiment.. FOTO: Gunnar Larsen 
 
 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt: 
 
Daglig leder Fosnavåg Shippingklubb 
Hallvar Ulfstein 
mobil +47 481 80 010 
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