
Sammendrag 
 
 
Dato:    27.10.14 
Kontaktperson:  Hallvar Ulfstein  
Ant. sider (inkl. denne): 2 
 

 

 

Mandagsklubb  
 
Mandagsklubben vart avholdt i møterommet Rundebranden på Thon Hotell 
Fosnavåg. 
 
President Olav Remøy ønskte velkommen til møtet og introduserte selskapa som 
skulle presentere seg i dag. 
 
Tilstede var i underkant av 60 medlemmer. 
 
Kongsberg Evotec AS 

Kongsberg Evotec er ei bedrift med rundt 70 ansatte og er 100% eigd av 
Kongsberg Group. Selskapet utvikler og leverer idag komplette 
håndteringsløsninger innenfor seismikk og offshore supply&subsea. Kongsberg 
Evotec har fokus på å kunne tilby smarte, rubuste og kostnadseffektive 
løsninger. Mye av dette har vi oppnådd ved å kombinere god intern kompetanse 
og et nært samarbeid med kunde. Vi har i tillegg lagt stor vekt på å bygge opp 
en service avdeling som raskt kan bistå med kursing, serviceoppdrag og 
reservedeler etter behov. 
Kongsberg Evotec har allerede markert seg lokalt og internasjonalt og er idag 
godt posisjonert for fremtidig vekst. 
  
SEVI 

SEVI er en solid leverandør av tenester og produkt til den maritime næringa 
langs heile kysten. Med hovedkontor i Fosnavåg og avd. kontorer i Skien, 
Bergen, Kristiansund og Svolvær.  
Selskapets hovedsegmenter er innen Elektro, Turbo og Motor. 
Med sitt servicenettverk langs kysten og nasjonalt lager i Fosnavåg vil SEVI bidra 
til rask og fleksibel service på kort tid. 
I tillegg er dei servicepartner for H+H ES i Noreg. H+H ES holdt sjølv innlegg om 
eksosrensesystem (Nox-anlegg), samt litt om utvikling og nyheiter innan 
eksosrensesystem for skip og korleis desse fungerar om bord. 
 
Herøy kommune – Strategisk Næringsplan 2016-2020 

Herøy kommune har vedteke at Strategisk næringsplan frå 2005 skal reviderast i 
2014 og 2015.  
Kommunedelplanen skal vere eit overordna strategisk verktøy for prioritering av 
tiltak knytt til næringsutviklinga i kommunen.  
Den nye planen vil byggje på Kommuneplanen sin samfunnsdel der det står at 
prioriterte tema skal vere; Kompetanse, næringsutvikling og verdiskaping. 



I arbeidet med revidering av planen vil det vere avgjerande at både næringsliv 
og kommunen bidreg til innhaldet i planen slik at resultatet vert best mogleg. 
 
Som avslutning fikk vi servert ei nydelig fiskesuppe med godt brød.
 
Bilder:  

1. fra v. Jon Olav Kopperstad
(H+H), Ole Magne Rotevatn 
Fosnavåg Shippingklubb).

 
 
Neste møte blir 6. november om bord i skipet ”African Inspiration
Finansminister Siv Jensen, Norges ambassadør til Nigeria Rolf Red, og 

CEO og eier av MPL Taofik Adgebite er foredragshaldera. Egen invitasjon 
blir utsendt. 
 
 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

 
Daglig leder Fosnavåg Shippingklubb
Hallvar Ulfstein 
mobil +47 481 80 010 
 
 

I arbeidet med revidering av planen vil det vere avgjerande at både næringsliv 
og kommunen bidreg til innhaldet i planen slik at resultatet vert best mogleg. 

Som avslutning fikk vi servert ei nydelig fiskesuppe med godt brød.

fra v. Jon Olav Kopperstad (Evotec), Severin Gjerde (SEVI) 
, Ole Magne Rotevatn (Herøy kommune) og Olav Remøy (President i 

Fosnavåg Shippingklubb). 

Neste møte blir 6. november om bord i skipet ”African Inspiration
Finansminister Siv Jensen, Norges ambassadør til Nigeria Rolf Red, og 

CEO og eier av MPL Taofik Adgebite er foredragshaldera. Egen invitasjon 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt: 

Fosnavåg Shippingklubb 

I arbeidet med revidering av planen vil det vere avgjerande at både næringsliv 
og kommunen bidreg til innhaldet i planen slik at resultatet vert best mogleg.  

Som avslutning fikk vi servert ei nydelig fiskesuppe med godt brød. 

(SEVI) , Jürgen Müller 
(Herøy kommune) og Olav Remøy (President i 

Neste møte blir 6. november om bord i skipet ”African Inspiration”. 
Finansminister Siv Jensen, Norges ambassadør til Nigeria Rolf Red, og 

CEO og eier av MPL Taofik Adgebite er foredragshaldera. Egen invitasjon 

 


