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MUF                                MARITIMT 

       UTDANNINGSFORUM 
        

 

 

Styrets beretning 2008 
 
Styret har i perioden fra årsmøtet 2007-2008 hatt følgende sammensetning: 
 

Leder  Roald Ovid Isaksen  Bodin vgs og maritime fagskole 
Nestleder:   Tor Loddengaard   Sjøforsvarets skoler 

Kasserer: Oddvar Kristiansen   Høgskolen i Vestfold 

Sekretær: Harald Eidheim/Otto Blindheim Fagskolen i Ålesund 
Varamann:  Otto Blindheim                         Fagskolen i Ålesund 

 

Harald Eidheim har vært syk i hele perioden og Otto Blindheim har derfor 
innehatt sekretærfunksjonen og fungert som et vanlig styremedlem. 

 

Revisor: Anton Iversen   Kristiansund vgs Fagskolen 
 
 

Styret har siden siste årsmøte hatt 5 styremøter. 
 

8/2 – 08    Gardermoen base, Gardermoen 

18/4 – 08    Fagskolen i Ålesund, Ålesund 

6/6 – 08    Haakonsvern, Bergen 
12/9 – 08    Høgskolen i Vestfold, Horten 

22-23/11-08   Bondeheimen Hotell, Oslo 
 

Av saker som har vært behandlet på disse styremøtene nevnes: 
 

 

•   Saksforberedelser til RMSB og tilhørende faggrupper. 
Sigurd A. Grønhaug har representert MUF på møtene i RMSB 

 

 MUF Representasjon i rådets faggrupper for Nautiske fag og for Maskinfag 
Sigurd A. Grønhaug fra Høgskolen i Vestfold  er medlem i Maskinfaggruppe 

og Harald Møgster fra Bergen Maritime Fagskole har vært medlem i 

Nautisk faggruppe. 

 
•   Høring ny fagskolelov  

 Aktivitets og møteplaner 

 Budsjett 
 Drift av hjemmeside 

 Saker knyttet til MUF-konferansen og Årsmøtet 2008 

      •     Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av samarbeidsmøte mellom  

         fagskolene og Sjøfartsdirektoratet i Haugesund 1.10.08 
         (her møtte 26 representanter fra fagskolene) 
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MUF har direkte eller indirekte vært representert ved leder eller 

nestleder/styremedlem på følgende konferanser: 

 Haugesundskonferansen 
 Fagskolekonferansen i Fredrikstad i mai 08 

 Nordområdekonferanse i Bodø juni 08 

 
Medlemssituasjonen: 

Antall medlemmer etter forrige årsmøte var 45. Vi har nå 46. Dette betyr at vi i 

løpet av året har fått 1 nytt medlem: 

-Norwegian centre for maritime medicine 
 

ØKONOMI: 

MUF’s økonomi er som det fremgår bedret gjennom året. Men etter styrets 
mening er fremdeles egenkapitalen noe lav i forhold til den risiko og de summer 

som påløper i forbindelse med arrangeringen av MUF-konferansen. 

Det ble ved forrige årsmøte bestemt å øke årskontigenten. Dette sammen med 
at styremøter har blitt lagt til våre respektive skoler og utdanningsinstitusjoner 

gjør at den økonomiske situasjonen er bedret. God økonomistyring i forbindelse 

med arrangeringen av MUF-konferansen bidrar også i stor grad.  

Det vises til regnskapet. 
 

STYRETS ARBEIDSOPPGAVER: 

Styrets arbeid har i år vært konsentrert om forberedelser av MUF-konferansen, 
møtene i RMSB og faggruppene. 

 

Det er etter styrets mening fortsatt ønskelig å involvere MUF i flere 
arbeidsoppgaver/aktiviteter og på den måten få opp aktivitetsnivået. Vi har 

derfor deltatt på noe flere møter enn i tidligere år. Samarbeidet med 

Sjøfartsdirektoratet om møtet mellom direktoratet og fagskolene er et godt 

eksempel på hvordan MUF kan ha en koordinator og tilretteleggingsfunksjon hva 
angår maritim utdanning.  

 

Styret vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer som i løpet av året på 
en eller annen måte har bidratt til å støtte opp om MUF’s arbeid og ikke minst i 

forhold til forberedelsene av MUF-konferansen. 

 

Det vises til årsmøtesakene og regnskapet. 
 

 

Bodø, 24.11.2008 
 

Roald Ovid Isaksen 

For styret 
(sign) 
 

 

  
 

 

 


