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MUF                                MARITIMT 

       UTDANNINGSFORUM 
        

 

 

Styrets beretning 2009 
 
Styret har i perioden fra årsmøtet 2008-2009 hatt følgende sammensetning: 
 

Leder  Roald Ovid Isaksen  Bodin vgs og maritime fagskole 
Nestleder:   Otto Blindheim   Fagskolen i Ålesund 

Kasserer: Oddvar Kristiansen   Høgskolen i Vestfold 
Sekretær: Audun Standnes   Sjøforsvarets skoler 

Varamann:  Rune Teisrud  Sørlandets Seilende Skoleskibs 
Institusjon 

 

Varamannen har vært innkalt til alle styremøter, har møtt og deltatt i styrets 
arbeid på lik linje med de andre styremedlemmene. 

 
Revisor:      Anton Iversen   

Kristiansund vgs Fagskolen/Møre og 

Romsdal fylke 
 

 

Styret har siden siste årsmøte hatt 5 styremøter. 
 

5/2 – 09    Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen 
24/4-09    Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen 

5/6-09    Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen 
11/9-09    Haakonsvern, Bergen 

21-22/11-09   Best Western Hotell Bondeheimen, Oslo 
    
 

Av saker som har vært behandlet på disse styremøtene nevnes: 
 

•  Oppgave for Sjøfartsdirektoratet – vurdering/kvalitetssikring av  
    Kursopplegg repetisjon/oppfriskning av sertifikater. 
 

•  Informasjonsmøte/Workshop i Sjøfartsdirektoratet ang Prosjekt TA-3 
 

•  Sak fra Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskoleutdanning 
 
•  Referat fra Årsmøtet 2009, oppfølging av saker 

 
•  Logosaken 

 
•  Aktivitetsplan for styrets arbeid 
 

•  Eksamenssamabeid Maritime tekniske fagskoler 
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•  MUF-konferansen 2009 

 
•  Hjemmesiden 

 
•  Kampanjen ”Sett Sjøbein” 
 

•  Kampanjen ”Ikke for alle” 
 

•  Fagskolekonferansen i Bodø 
 
•  RMSB v/Audun Standnes  

     
•  MUF er fortsatt representert 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 er  
    medlem i Nautisk faggruppe. 

  
MUF har direkte eller indirekte vært representert ved leder eller 

nestleder/styremedlem/andre på følgende konferanser/møter 
 Møte i Sdir Prosjekt TA-3, jan 09 i Haugesund 

 RMSB, mars 09 i Haugesund 
 Sett Sjøbein, arbeidsmøte Gardermoen, mai 09 
 Fagskolekonferansen i Bodø i mai 09 

 Haugesundskonferansen 
 Møte i Maritimt Forum/Rederiforbundet 26.10 ang videre satsning på 

rekrutteringskampanje 
 

 

MEDLEMSSITUASJONEN: 
Antall medlemmer etter forrige årsmøte var 46.  

Siden forrige årsmøte har MMU ved Høgskolen i Ålesund meldt seg ut, 
Nytt medlem er Opplæringskontoret for Forsvaret OfF. Medlemstallet er dermed 
fortsatt 46. 

 
ØKONOMI: 

MUF’s økonomi er som det fremgår bedret noe 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. 

God økonomistyring i forbindelse med arrangeringen av MUF-konferansen har i 
stor grad bidratt til bedringen i økonomien.  

Det vises til regnskapet. 
 
STYRETS ARBEIDSOPPGAVER: 

Styrets arbeid har også i år vært konsentrert om forberedelser av MUF-
konferansen, men som det fremgår ovenfor har også styret hatt mange andre 

interessante arbeidsoppgaver og vi ser at MUF sakte men sikkert involveres i 
større grad.   
 

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

derfor i år deltatt på noe flere møter og aktiviteter enn i tidligere år.    
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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 MUF-konferansen. 

 
Det vises til årsmøtesakene og regnskapet. 
 

 
Bodø, 24.11.2009 

 
 
Roald Ovid Isaksen 

For styret 
(sign) 
 

 

  

 

 

 


