ÅRSBERETNING

16. mars 2012 - 11. april 2013
Møteinnkalling
Årsberetning
Regnskap
Vedtektsendringer
Budsjett
Valgkomiteens innstilling

Til
Medlemmene
Lysaker, 21. mars 2013

i Kranteknisk Forening
Det vises til tidligere utsendte årsmøte- og fagprogram, og i henhold til vedtektenes § 8 innkalles det
herved til årsmøte.

Torsdag 11. april kl. 10.00,
Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av 2 personer til å undertegne protokollen,
samt 2 personer til tellekorps
Årsberetning
Styrets forslag til årsberetning følger vedlagt
Regnskap med revisors beretning for 2012
Regnskap følger vedlagt
Vedtektsendringer
Vedlagt
Fastsettelse av kontingent for 2014
Budsjett for 2013
Budsjettforslag følger vedlagt
Valg
Valgkomiteens innstilling følger vedlagt
Styrets forslag til tid og sted for neste årsmøte

Med vennlig hilsen
KRANTEKNISK FORENING

Hermod Pettersen
Styreleder
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1

MEDLEMMER
Pr dags dato har foreningen 116 personlige medlemmer og 300 bedriftsmedlemmer.
Totalt 416 medlemmer. Dette er en økning på 8 bedriftsmedlemmer og en reduksjon på 32
personlige medlem. Det er hyggelig å registrere at foreningen siste år fikk 8 nye
bedriftsmedlemmer.
Styret er dog av den oppfatning at potensialet for flere medlemmer fortsatt er stort.
Tilbakemeldinger viser at bladet Kranteknikk er viktig for medlemmene sammen med redusert
pris på våre seminarer. Gratis lesetilgang på standarder for bedriftsmedlemmer er også en av
årsakene til medlemsveksten. Videre håper vi at medlemsmøtene er med på å rekruttere nye
medlemmer.
Styret i KTF har behandlet forslag om å innføre nye medlemskategorier i foreningen for
studenter som gjennomfører utdanning innenfor kran- og løfteområdet samt pensjonister som
tidligere har vært medlem av KTF.
Dette berører KTF sine vedtekter. Styret vil derfor legge frem for dette årsmøtet forslag om å
endre KTF sine vedtekter slik at studenter som gjennomfører utdanning innenfor KTF sitt
fagområde samt tidligere medlemmer som er blitt pensjonister kan ha medlemskap i foreningen.

2

STYRET
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Hermod Pettersen, KIS AS
Bo Kenneth Berg, Inspecta AS
Torbjørn Gjerde, ConocoPhillips Norge AS
Bård Lohne, Lie Overflate Teknikk AS
Knut Dorsey, W. Giertsen Services AS
Steve Tverrå, Teekay Petrojarl Production AS
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity
Bjarne Roland, Southern Marine Consult AS
Joachim Bengtsson, Archer Norge AS
Eivind Mørch, BIS Produksjonspartner Grenland

Arbeidsutvalg:
Hermod Pettersen
Bo Kenneth Berg
Johan O. Asmundvaag
Erik Myroldhaug
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Valgkomite:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem.
Medlem:
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Kåre Tommy Vik Talberg
Bård Hopen
Tore Nygaard
Endre Fuglset
Knut Førland

STYRETS VIRKSOMHET
Det har i perioden blitt avholdt 5 styremøter, herav ett møte over to dager hvor handlingsplan
og strategi ble diskutert. Styret har i store trekk behandlet vanlige styresaker. Av spesielle saker
kan nevnes:
Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr
Som nevnt i siste årsberetning etablerte Direktoratet for Arbeidstilsynet høsten 2006
”Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr”. Håpet var at det umiddelbart skulle iverksettes
et arbeid med tanke på revisjon av samordningsrådets tilleggskriterier og opplæringsplaner.
Styret har konstatert at svært lite av de saker som blir diskutert i dette fagforum blir sluttført, og
lite er til nytte for våre medlemmer.
Det har dog i de siste møter vært en positiv utvikling og håpet er at det kan komme en viss
framdrift i de saker som diskuteres på møtene.
Ansettelse av daglig leder
Styret ønsket å styrke foreningens sekretariat for derigjennom å kunne få utført enda mer faglig
arbeid for foreningens medlemmer. Styret har utarbeidet instruks for daglig leder, og i løpet av
våren ble stillingen utlyst. Dessverre var det ingen søkere, og styret valgte derfor å engasjere
Erik Myroldhaug i full stilling. Sekretariatet ivaretas av Erik Myroldhaug og Johan O.
Asmundvaag.
Opplæringsplaner
Foreningen har i perioden utarbeidet 2 nye opplæringsplaner for kontrollører.
• Kontroll av ståltau
• Kontroll av spesialkonstruert løfteredskaper i bore- og brønnområdet.
Begge opplæringsplanene er / har vært ute på høring og vil kunne tas i bruk etter sommeren
2013.
NORSOK R 003 Sikker bruk av løfteutstyr
Revisjon av standarden har startet og vår representant i utvalget er Endre J. Fuglset.
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Profilering av KTF
Styret har brukt relativt mye tid og ressurser på å få til en enhetlig profilering av foreningen. Ny
logo er utarbeidet og vedtatt. Likeså er det utarbeidet og innført nye «maler» for hvordan KTF’s
kursmateriell skal presenteres. For kursene Generell del og Traverskraner teori er dette nå
fullført, og alle nye programmer kommer til å ha samme layout slik at mottakerne ikke skal
være i tvil om at det de mottar er et KTF produkt.
Ny hjemmeside etter samme modell er utviklet, se pkt. 11.
Lærebok løfteredskap
Det er inngått avtale med Byggenæringens Forlag AS om utgivelse av lærebok innen
Løfteredskap. Forfatter er Knut Førland. Boken forventes ferdig høsten 2013. KTF har bevilget
NOK 400 000,- til dette prosjektet. Se punkt 7.7
Lærebok traverskran
Så snart løfteredskapsboka er ferdig vil styret foreslå å iverksette arbeid med lærebok for
traverskran og deretter tårnkran.
Oversettelse av standarder
Som vedtatt på siste årsmøte så er det ønskelig å få oversatt de fleste kranstandarder til norsk.
Styret har inngått avtale med Standard Norge om oversettelse av følgende standarder:
• NORSOK R – 002
• NS EN 12999:2011+A1 2012
• ISO 4309:2010
• NS EN 13155 så snart ny versjon foreligger
Alle disse standarder vil foreligge på norsk i løpet av 2013.
Etablering av Kraftverksgruppe
Se punkt 7.6
Nytt forskriftshefte
I forbindelse med at Arbeidstilsynets regelverk ble omarbeidet fra 01.01.2013 har vi oppjustert
vår regelverkssamling i tråd med de nye forskrifter. Regelverkssamlingen vil være til salgs hos
KTF.
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MEDLEMSMØTER
Det har i perioden vært avholdt 2 medlemsmøter, på følgende steder:
18.12.12
23.01.13

Stavanger
Oslo

47 deltakere
55 deltakere

Møtene ble som vanlig gjennomført mellom kl.1300 og 1700, og tilbakemeldingen fra
deltakerne har vært meget positiv. Hermod Pettersen var hovedansvarlig for programmet og
gjennomføringen av begge møter. Det er en stor utordring å få myndighetene til å stille opp på
de aktiviteter som gjennomføres i KTF. Denne gangen ble det derfor lagt opp til at en
myndighet skulle være tilstede på hvert av disse møtene. I Stavanger deltok Petroleumstilsynet
ved tilsynsleder Svein Anders Eriksson. På møtet i Oslo deltok Arbeidstilsynet Midt- Norge
ved senioringeniør Bjørn Lerstad. KTF retter en stor takk til PTIL og AT for deltakelse med
interessante innlegg på disse møtene.
Åpent møte var ellers planlagt gjennomført i Bergen 21. november hvor Sjøfartsdirektoratet
hadde takket ja til å delta.. På grunn av kollisjon med et annet arrangement som fant sted i
Bergen på samme tid, ble dette møtet kansellert. Det planlegges med et nytt møte i løpet av
våren 2013.

5

STANDARDISERING
I forbindelse med standardiseringsarbeidet i CEN deltar KTFs medlemmer i følgende grupper:
CEN/TC 147: Løfteinnretninger
WG 5 Inspeksjon, testing, sikker bruk
Produktarbeidsgrupper:
WGP 1 Mobilkraner
WGP 2 Tårnkraner
WGP 3 Svingkraner
WGP 4 Bro-/traverskraner
WGP 5 Offshorekraner
WGP 7 Vinsjer
WGP 8 Lastebilkraner
WGP10 Hånddrevne kraner
WGP11 Løst utstyr
CEN/TC 168: Kjetting, ståltau, fiberprodukter, og løfteredskap
WG 1 Kjetting og kjettingsling
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WG 2 Ståltau og ståltausling
WG 3 Fiberprodukter og fibersling
WG 6 Lastsikring
KTF er også representert i K 48 og NORSOK komite som arbeider med R 003.

6

KURSVIRKSOMHET
I perioden har foreningen i samarbeid med TFS gjennomført følgende kurs:
- Kontrollørkurs Generell del
- Kontrollørkurs Løfteredskap
- Repetisjonskurs for kontrollører G11
- Kontrollørkurs Traverskran teori
- Kontrolløreksamen Traverskran
- The North Sea Offshore Cranes and Lifting Conference
- Subsea lifting operations
- Sikker ankerhåndtering og forflytning av innretninger
- Hvordan redusere uønskede hendelser og skader
- Operasjonelt ansvarlig
- Faglig Ledelse av sakkyndig virksomhet
- Norsok R-002
- Ståltau
- Workshop for medlemmer
- Kontrollørkurs hånddrevne taljer
- Kontrollørkurs lastebilkran teori
- Anskaffelse av løfteinnretninger offshore
- Nye arbeidsmiljøforskrifter

2
3
2
2
2
1
1
1
1
5
1
2
3
1
1
1
1
1

Foreningen er meget godt fornøyd med deltakelsen på våre arrangementer

7

FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG
7.1

Redaksjonskomité
Hermod Pettersen
Bo Kenneth Berg
Erik Myroldhaug
Johan O. Asmundvaag
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7.2

Kurskomité
Leder:
Hermod Pettersen, KIS AS
Medlemmer: Bo Kenneth Berg, Inspecta AS
Bjarne Roland, Southern Marine Consult AS
Erik Myroldhaug, KTF
Når det gjelder kursaktivitet vises det til pkt. 6.

7.3

Sakkyndighetsutvalget
Leder:
Hermod Pettersen KIS AS
Medlemmer: Kjartan Iversen, Forsvaret
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity
Bo Kenneth Berg, Inspecta AS
Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund
Arild Eklund, Eurolift AS
Terje O. Hanssen, NHO
Utvalget skal innledningsvis arbeide med:
• Krav til sakkyndig virksomhet – revisjon av tilleggskriterier
• Tvistesaker innen sakkyndig virksomhet
• Hvordan skal sakkyndig virksomhet drives og hvilken kompetanse bør personellet
ha
• Krav til sertifiseringsorgan
• Årlig seminar for faglig ledelse av sakkyndig virksomhet
• Årlig seminar for oppdatering av kontrollører

Utvalget i arbeid. Bo Kenneth Berg
og Nils Graskopf var ikke tilstede.

Utvalget sitt arbeidsområde har vesentlig bestått i å se på krav til sakkyndig virksomhet
med revisjon av tilleggskriterier for å revidere Normer for kontrollomfang til å bli et
grunnleggende minimumsdokument.
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Det var imidlertid ytret ønske om å utvide deltakelse i Sakkyndighetsutvalget med
ytterligere kompetanse med tanke på bidrag med faglige innspill og kvalitetssikring av
de arbeidene som Sakkyndighetsutvalget hadde kommet frem til. KTF inviterte derfor
KTF sine medlemmer som hadde faglige forutsetninger og som kunne sette av tid til å
være med på å gi faglige bidrag inn i disse arbeidene.
I denne forbindelsen ble det utlyst og gjennomført en Workshop på Storefjell i tiden 23.
– 24. mai sammen med Operativt fagutvalg for den landbaserte industrien. Til sammen
25 vel kvalifiserte medlemmer meldte seg på og deltok på workshopen. Det viser seg at
når det kalles inn til dugnad møter mange opp. Dette er en stor styrke som viser
samholdet, evnen og viljen i KTF-systemet til å utvikle kran- og løfteområdet og
påvirke fremtiden. Det ble gitt mange viktige og gode innspill som utvalget har tatt med
seg videre.
En gjennomgang av innspillene fra Storefjell ble behandlet i utvalget 8. oktober. Det er
videre gjennomført et arbeidsmøte med utvalgsleder, Bo Kenneth Berg og sekretariatet
26. oktober.
Målsettingen er å komme frem til en veiledning innenfor hver av de 4 kontrolltypene:
- Sakkyndig førstegangskontroll
- Sakkyndig kontroll etter montering
- Sakkyndig periodisk kontroll
- Sakkyndig spesialkontroll
Det gjenstår noe arbeid før sluttproduktet fra utvalget kan presenteres overfor KTF sitt
styre. Arbeidstilsynet har også etter dette utgitt nye forskrifter med kommentarer som
må tas hensyn til i det videre arbeidet. Det er videre en målsetting at dette skal
presenteres i Fagforum, sendes ut til offentlig høring slik at dokumentet kan godkjennes
som en AT-veiledning.
7.4

Operativt Fagutvalg Offshore
Opprinnelig var følgende oppnevnt som medlemmer av utvalger:
Steve Tverrå, Teekay Petrojarl Production
Geir Jakobsen, Esso
Knut Førland, Kranskolen
Svein Harald Hetland, BP
Roy Remi Høyer, National Oilwell
Tom Kristian Nerbø, Axess
Bjørn Tore Vindenes, BIKS
OFO skal være et rådgivende organ innen HMS vedrørende løfteoperasjoner på
sokkelen.
Utvalget skal bidra med å opprettholde-, og øke kunnskap og forståelse, samt skape
positive holdninger som videre vil utvikle- og øke sikkerheten i det daglige arbeid for
personell som er involvert i bruk og vedlikehold av løfteutstyr på sokkelen.
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OFO skal også bidra med å øke forståelse og kunnskap om hvilke krav som stilles
overfor denne faggruppen, bl.a. overfor ledere, andre faggrupper og kolleger innen andre
fagfelt.
OFO skal arbeide for at regelverket mellom faste og flyttbare innretninger harmoniseres,
samt mellom de respektive selskaper / rederier. Dette vil skape bedre forståelse og
kunnskap, økt sikkerhet, samtidig som kost/nytte effekten vil bli bedret.
OFO skal bestrebe seg på å ha en mest mulig bred medlemssammensetning, som
avspeiler bredden innenfor fagområdet.
En revitalisering av OFO ble forsøkt igangsatt ved å kalle inn til et nytt møte 5. oktober.
Følgende ble anmodet om å være med:
-

Endre Fuglseth, Norsk Maskinkontroll AS/leder
Kåre Hansen, Statoil
Jan Thore Lygren, Statoil
Svein H Hetland, British Petroleum
Torbjørn Gjerde, ConnocoPhillips
Ian McCurdie, Hytek AS
Terje Kvalvåg, IKM Kran- og Løfteteknikk
Kaare T Talberg, National Oilvell Varco Norway AS

Møtet ble gjennomført som planlagt, men resultatet ble noe begrenset som følge av at
sentrale medlemmer i utvalget var forhindret fra å delta. Møtet konkluderte med at skal
utvalget ha legitimitet og faglig tyngde, må de store selskapene som Statoil, British
Petroleum og ConocoPhillips være med i utvalget. Det må derfor gjøres et stykke arbeid
slik at vi er sikret at Statoil og BP kan stille med representanter i utvalget. Det ble også
presisert at det maritime miljøet må være med.
Styret i KTF er enig i dette. Det er viktig å få leder og alle medlemmer på plass til et nytt
møte som bør gjennomføres i Stavanger-området i løpet av våren 2013.
7.5

Operativt fagutvalg landbasert
Leder:
Bjarne Roland, Southern Marine Consult AS
Medlemmer: Bård Lohne, Lie Overflate Teknikk AS
Kurt Fjeld, Coast Centerbase AS
Knut Førland, Kranskolen
Eivind Mørch, BIS Produksjonspartner Grenland
Mandat / Arbeidsoppgaver
• Informasjon
• Veiledning og faglig støtte til operativt personell
• Utarbeide og revidere fagplaner/ opplæringsplaner
• Gjennomføre årlige seminarer innenfor fagområdet
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Operativt fagutvalg landbasert.
Eivind Mørch var ikke tilstede
da bildet ble tatt.

Arbeidsgruppen gjennomførte i tiden 23. – 24. mai en workshop på Storefjell sammen med
Sakkyndighetsutvalget. I alt 25 vel kvalifiserte medlemmer deltok på denne workshopen. Det
ble gitt mange viktige og gode innspill som utvalget har tatt med seg videre.
En gjennomgang av innspillene fra Storefjell ble behandlet i møte mellom leder og sekretær 4.
september og i utvalget 5. september. Dette har resultert i et utkast til en KTF-standard «Sikker
bruk av løfteutstyr». Denne skal komme frem til økt legitimitet og kvalitet når det gjelder sikker
bruk av løfteutstyr i den landbaserte virksomheten.. Den dekker ikke bruk av heiser og
fallsikringsutstyr. Formålet med denne standarden er å gi krav og retningslinjer for sikker bruk
av løfteinnretninger og løfteredskap.
Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå
for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.
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Standarden er nå ute til høring hos medlemmene i KTF sitt styre og videre behandling vil
komme etter høringsrunden i KTF-styret.
7.6

Kraftverksgruppen

Styret I KTF har etablert en Kraftverksgruppe. Stiftelsesmøte ble gjennomført ved
Agder Energi i Kristiansand 6. november 2012. Det var stor oppslutning om å være med
i arbeidsgruppen. Følgende mandat og arbeidsområder ble vedtatt for det videre arbeid:
Kraftverksgruppen/KTF skal være et rådgivende utvalg for ivaretakelse av løfteutstyr,
og gjennomføring av løfteoperasjoner på norske og intensjonale kraftstasjoner gjennom
begrepet «beste praksis».
Utvalget skal bidra med å øke kunnskapen og forståelsen samt skape positive holdninger
for derved å utvikle og bedre sikkerheten i det daglige arbeid for personell som er
involvert i bruk og vedlikehold av løfteutstyr på kraftstasjoner.
Utvalget skal arbeide med å komme frem til økt legitimitet og kvalitet når det gjelder
sikker bruk og ivaretakelse av løfteutstyr på kraftstasjonene og tilhørende anlegg.
Kraftverksgruppen/KTF skal også bidra med felles forståelse ved å øke kunnskap om
hvilke krav som stilles overfor denne faggruppen, bl.a. overfor ledere, andre faggrupper
og kolleger innen andre fagfelt.
Kraftverksgruppen/KTF skal arbeide for at regelverket for løftutstyr og løfteoperasjoner
på kraftstasjonene harmoniseres med øvrig regelverk. Dette vil skape bedre forståelse og
kunnskaper i forbindelse med løfteoperasjoner og som gir økt sikkerhet, samtidig som
kost/nytte effekten vil bli bedret.
Det skal gjennomføres et årlig faglig arrangement for kraftbransjen hvor aktuelle tema
knyttet til løfteoperasjoner og ivaretakelse av løftemateriell på kraftstasjoner blir belyst.
Kraftverksgruppen/KTF skal bestrebe seg på å ha en mest mulig bred
medlemssammensetning og som avspeiler bredden innenfor fagområdet.
Kraftverksgruppen skal videre arbeide innenfor følgende områder:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablere system for erfaringsoverføring av operasjonelle og tekniske prosedyrer
mellom kraftselskapene
Se på mulighetene for å etablere et register over spesialutstyr
Utarbeide prosedyrer for sakkyndig kontroll av kraner og utarbeide tekniske
normer for teknisk kontroll
Utarbeide oversikt over teknisk dokumentasjon og relevante standarder
Arbeid med definisjoner og termer
Operasjonelle krav og prosedyrer for gjennomføring av løfteoperasjoner
Erfaringsoverføring mellom selskaper
Analysere ulykker og komme frem med tiltak for å hindre at tilsvarende ulykker
skjer i fremtiden
Utarbeide mal for bruksanvisning i bruk og vedlikehold av gamle kraner med
eksempler
Utarbeide krav til innleide krantjenester

Følgende selskap deltar i denne gruppen:
- Statkraft
- Agder Energi
- Trønder Energi
- Sira Kvina
- Skagerak Energi
- Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap
- Eidsiva Energi
- EB Kraftproduksjon AS
Det er gjennomført tre møter i arbeidsgruppen. Gruppen har igangsatt arbeider som skal
se nærmere på gjeldende tekniske og operasjonelle standarder og utarbeide tilpasninger
som ivaretar det som er spesielt for kraftbransjen. Det er også igangsatt arbeider med å
se nærmere på gjennomføring av en Kraftverkskonferanse. Her skal det utarbeides
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forslag til målsetting, ramme for gjennomføring, hvem konferansen skal rette seg mot,
innhold samt tid og sted for gjennomføring.
Det er en klar målsetting å knytte til seg flere selskaper til Kraftverksgruppen. Fra KTF
deltar Bjarne Roland og Erik Myroldhaug er arbeidsgruppens sekretær.

7.7

Redaksjonsutvalg for Lærebok G11-løfteredskaper
Knut Førland er i gang med å utarbeide lærebok G11 Løfteredskap. Boken vil bli gitt ut
i samarbeid med Byggnæringens Forlag og skal etter planen være ferdig i løpet av 2013.
Følgende inngår i redaksjonsutvalget for denne boken:
-

7.8

8

Bo Kenneth Berg
Einar Tjosavik
Terje Kvalvaag
Kjartan Iversen
Tom Ekeli

Offshore Material Handling Equipment Committee (OMHEC)
KTFs representant i komiteen er Kåre Tommy Talberg

KTFs OPPLÆRINGSFOND
Interessen for å søke fondet om tilskudd er tilnærmet lik null. Det neste styret bør diskutere om
fondet bør opphøre.

9

TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR AS
Tekniske Foreningers Servicekontor er foreningens sekretariat, og ivaretar foreningens
kursvirksomhet. Regnskapet for TFS er enda ikke avsluttet. Omsetningen i 2012 har vært ca. kr.
41 mill., og et foreløpig resultat ser ut til å være et overskudd på i overkant av kr. 11 mill. før
skatt og disposisjoner. Det forventes et utbytte til eierne på kr. 4 mill.

10

KRANTEKNIKK
Det er i perioden gitt ut 4 utgaver av bladet som er i samsvar med fastlagt målsetting. Styret
anser informasjon til medlemmene som en viktig og prioritert oppgave. Kranteknikk skal
gjenspeile hva som foregår i foreningen og dette har vært en prioritert oppgave for de bladene
som er gitt ut i perioden hvor reportasjer fra forskjellige aktiviteter i regi av foreningen er blitt
fokusert. Styret mener at medlemsbladet er en av årsakene til at vi klarer å øke medlemstallet i
foreningen.
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Det har den senere tiden kommet flere henvendelser fra bedriftsmedlemmer av KTF med ønske
om å kunne abonnere på flere eksemplarer bladet. Dette for å kunne spre bladet innenfor egen
organisasjon uten krav om etablering av flere medlemskap i foreningen. Saken er behandlet i
KTF sitt styre som har hatt en felles holdning til at en bredere distribusjon av Kranteknikk vil
være et godt tiltak for å spre informasjon om foreningen og de aktiviteter som foregår her samt
at dette vil kunne være et viktig bidrag for å rekruttere nye medlemmer til foreningen. Styret i
KTF fattet derfor vedtak om at bedriftsmedlemmer av KTF kan abonnere på bladet
Kranteknikk utover det eksemplaret som følger medlemskapet i foreningen. Det kan tegnes
abonnement for så mange eksemplarer som den enkelte bedrift ønsker. Prisen skal dekke
produksjonskostnader og porto for utsendelse. Dette utgjør i dag kr 300,- for fire nummer pr år.
Ordningen ble iverksatt fra KT nr. 1/2013.

11

NYE NETTSIDER
Styret i Kranteknisk Forening vedtok i 2012 at KTF sine nettsider skulle revideres med hensyn
til innhold og fornyelse av utseende i samsvar med foreningen sin grafiske profil. De nye
nettsidene skal framstå som mer moderne, friske - og ikke minst - mer brukervennlige. De nye
nettsidene ble lagt ut 8. februar 2013.
Nettsidene skal fortrinnsvis være et faglig oppslagsverk for KTF sine medlemmer, men også et
sted hvor alle interesserte kan finne informasjon om hva som foregår i foreningen.
Målet er at:
•
nye besøkende finner fram til relevant informasjon
•
medlemmene raskt kan gjenfinne innhold de har brukt tidligere
•
alle synes informasjonen er lettere tilgjengelig og enklere å forstå
Medlemmene oppfordres også til å bruke KTFs nettsider mer aktivt. Internettadressen er
www.ktf.no

12

ØKONOMI
Foreningens økonomi må fortsatt anses som meget tilfredsstillende.
Årets resultat for Kranteknisk Forening viser overskudd på kr 208 304,- mot et budsjettert
underskudd på kr 125 000,-..
Styret konstaterer at grunnlag for fortsatt drift er til stede.
Styret foreslår at kontingenten for år 2014 blir uendret
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13

SEKRETARIAT
Tekniske Foreningers Servicekontor har i perioden vært foreningens sekretariat.
Erik Myroldhaug og Johan O. Asmundvaag har vært foreningens sekretærer.

Lysaker 20. mars 2013

Hermod Pettersen
Styreleder
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Resultat mot budsjett
Resultat mot fjorår
Balanse
Noter

Kranteknisk Forening

RESULTATREGNSKAP
2012
Regnskap
2012

Budsjett
2012

Rest

INNTEKTER
Kontingenter
Renter
Årsmøte/andre inntekter
Utbytte TFS AS
SUM INNTEKTER

1 157 800
121 918
164 847
1 500 000
2 944 565

1 150 000
80 000
50 000
1 500 000
2 780 000

7 800
41 918
114 847
0
164 565

UTGIFTER
Administrasjonsutgifter
Regnskap
Revisjon
Leie av tjenester
Kontorkostnader
Porto og telefon
Trykking/kopiering
Styrets utgifter
Interne komiteer
Årsmøte og kongresser
Nordisk/intern. møtedeltakelse
Brosjyrer og medlemsinfo
Medlemsblad
Kontingent/WEB Standard Norge AS
Avskrevet kontingent
Diverse prosjekter
Diverse kostnader
SUM UTGIFTER

800 000
40 000
15 625
58 180
28 575
27 796
4 380
247 032
13 236
16 121
0
123 296
356 527
195 506
86 800
721 467
1 720
2 736 261

800 000
40 000
20 000
150 000
25 000
25 000
20 000
200 000
200 000
100 000
50 000
250 000
450 000
200 000
50 000
300 000
25 000
2 905 000

0
0
-4 375
-91 820
3 575
2 796
-15 620
47 032
-186 764
-83 879
-50 000
-126 704
-93 473
-4 494
36 800
421 467
-23 280
-168 739

208 304

-125 000

333 304

Noter

RESULTAT

1

2

Kranteknisk Forening

RESULTATREGNSKAP
2012
Regnskap
2012

Regnskap
2011

Endring

INNTEKTER
Kontingenter
Renter
Årsmøte/andre inntekter
Utbytte TFS AS
SUM INNTEKTER

1 157 800
121 918
164 847
1 500 000
2 944 565

1 116 500
90 466
110 231
1 500 000
2 817 197

41 300
31 452
54 616
0
127 368

UTGIFTER
Administrasjonsutgifter
Regnskap
Revisjon
Leie av tjenester
Kontorkostnader
Porto og telefon
Trykking/kopiering
Styrets utgifter
Interne komiteer
Årsmøte og kongresser
Nordisk/intern. møtedeltakelse
Brosjyrer og medlemsinfo
Medlemsblad
Kontingent/WEB Standard Norge AS
Avskrevet kontingent
Diverse prosjekter
Diverse kostnader
SUM UTGIFTER

800 000
40 000
15 625
58 180
28 575
27 796
4 380
247 032
13 236
16 121
0
123 296
356 527
195 506
86 800
721 467
1 720
2 736 261

400 000
40 000
13 750
75 653
25 000
25 000
9 779
185 419
5 548
28 255
771
201 144
400 839
181 052
50 282
533 839
25 635
2 201 966

400 000
0
1 875
-17 473
3 575
2 796
-5 399
61 613
7 688
-12 134
-771
-77 848
-44 312
14 454
36 518
187 628
-23 915
534 295

208 304

615 231

-406 927

Noter

RESULTAT

1

2

Kranteknisk Forening

BALANSEREGNSKAP
31.12.2012

01.01.2012

3 720 333

3 720 333

Sum anleggsmidler

3 720 333

3 720 333

Omløpsmidler
Bankinnskudd
Fordring TFS AS
Utestående kontingent

4 184 540
0
64 955

3 502 917
157 119
19 600

4 249 495

3 679 636

7 969 828

7 399 969

5 950 907
497 785
208 304

5 950 907
497 785

Sum egenkapital

6 656 996

6 448 692

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Skyldige feriepenger
Mellomværende TFS AS
Kortsiktig gjeld- avsetning lærebok

80 705
50 626
60 913
20 588
1 100 000

290 694
10 284
30 300
0
620 000

Sum kortsiktig gjeld

1 312 832

951 278

7 969 828

7 399 970

Noter
EIENDELER
Anleggsmidler
Aksjer TFS AS

3

4

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Annen egenkapital
Egenkapital opplæringsfond
Resultat 2012

5
5
5

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Lysaker, 19.03.2013

Hermod Pettersen
Styrets leder

Kranteknisk Forening
NOTER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og god regnskapsskikk for små foretak.

1 Revisjon
Honorar gjelder i sin helhet revisjon. Beløpet er inkl. mva

15 625
15 625

2 Avskrevet kontingent
Utmeldte medlemmer og ikke innbetalt kontingent for 2011 og 2012.

86 800
86 800

3 Aksjer i Tekniske Foreningers Servicekontor AS
Foreningen eier 1 406 aksjer i Tekniske Foreningers Servicekontor AS.
Dette er en eierandel på 51 %
Kostpris pr 01.01.2012
Kostpris pr 31.12.2012

3 720 333
3 720 333

4 Kundefordringer/Utestående kontingent
Kunder til pålydende
- avsatt til forventet tap
Bokført verdi pr 31.12.2012

64 955
0
64 955

5 Annen egenkapital
Pr. 01.01.2012 - Annen egenkapital
Pr. 01.01.2012 - Egenkapital opplæringsfond
Tilført fra årets resultat

5 950
497
208
6 656

907
785
304
996

Forslag til endringer i foreningens vedtekter § 3
Nåværende tekst
Foreningen har ordinære medlemmer (A-medlemmer) med stemmerett og personlige medlemmer
(B-medlemmer) uten stemmerett. Som ordinære medlemmer kan opptas norske foretak eller
virksomheter som er knyttet til produksjon, omsetning/utleie, bruk og kontroll av løfteinnretninger
og løfteredskap. Som ordinære medlemmer kan også opptas organisasjoner som fremmer
medlemmenes interesser i bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. De ordinære medlemmer
utpeker kontaktperson, hvis navn skal være oppgitt til styret.
Som personlige medlemmer med redusert medlemskontingent kan opptas person er ansatt i
medlemsbedrifter, samt personer som har tilknytning til foreningens fagområde innenfor
læreanstalter, institusjoner og myndigheter eller som i kraft av andre kvalifikasjoner vil kunne tjene
foreningens formål.
Forslag til ny tekst
Foreningen har ordinære medlemmer (A-medlemmer) med stemmerett og personlige medlemmer
(B-medlemmer) uten stemmerett. Som ordinære medlemmer kan opptas norske foretak eller
virksomheter som er knyttet til produksjon, omsetning/utleie, bruk og kontroll av løfteinnretninger
og løfteredskap. Som ordinære medlemmer kan også opptas organisasjoner som fremmer
medlemmenes interesser i bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. De ordinære medlemmer
utpeker kontaktperson, hvis navn skal være oppgitt til styret.
Som personlige medlemmer med redusert medlemskontingent kan opptas person er ansatt i
medlemsbedrifter, samt personer som har tilknytning til foreningens fagområde innenfor
læreanstalter, institusjoner og myndigheter eller som i kraft av andre kvalifikasjoner vil kunne tjene
foreningens formål.
Videre kan pensjonister som tidligere har vært A eller B medlemmer samt studenter ved nasjonale
eller internasjonale læreanstalter som gjennomfører utdanning innenfor kran – og løftefaget tas
opp som medlemmer i foreningen med redusert medlemskontingent og uten stemmerett.

FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2013
FOR
KRANTEKNISK FORENING

Budsjett 2013 Regnskap 2012

DRIFTSINNTEKTER
KONTINGENTER
RENTER
ANDRE INNTEKTER
UTBYTTE TFS
SUM INNTEKTER

1 470 000,125 000,50 000,2 000 000,_________
3 645 000,-

1 157 800,121 918,164 847,1 500 000,____________
2 944 565,-

DRIFTSUTGIFTER
ADMINISTRASJONSUTGIFTER
REGNSKAP
REVISJON
LEIE AV TJENESTER
KONTORREKVISITA
PORTO OG TELEFON
TRYKKINGSUTGIFTER
STYRETS UTGIFTER
INTERNE KOMITEER
ÅRSMØTER OG KONGRESSER
NORDISK/INTERNASJONAL MØTEDELT.
BROSJYRER OG MEDLEMSINFORMASJON
MEDLEMSBLAD
KONTINGENT I ANDRE FORENINGER
AVSKREVET KONTINGENT
OVERSETTELSE AV STANDARDER
DIVERSE PROSJEKTER
DIVERSE UTGIFTER
SUM UTGIFTER

900 000,40 000,20 000,150 000,35 000,35 000,20 000,300 000,200 000,100 000,50 000,250 000,450 000,400 000,90 000,500 000,100 000,25 000,________
3 665 000,-

800 000,40 000,15 625,58 180,28 575,27 796,4 380,247 032,13 236,16 121,0,123 296,356 527,195 506,86 800,480 000,241 467,1 720,____________
2 736 261,-

Valgkomiteens innstilling av kandidater til årsmøtet - valg
Kranteknisk Forening 2013
Valgkomiteen har bestått av:
Leder:
Kåre Tommy Vik Talberg, NOV
Medlem:
Bård Hopen, Demanor
Medlem:
Tore Nygaard, NOV
Medlem.
Endre Fuglset, Norsk Maskinkontroll
Medlem:
Knut Førland, Kranskolen
Følgende personer er på valg:
Leder:
Hermod Pettersen, KIS AS
Styremedlem:
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS
Styremedlem:
Torbjørn Gjerde, ConnocoPhillips
Styremedlem:
Bård Lohne, Lie Overflate AS
Styremedlem.
Knut Dorsey, W Giertsen Service AS
Varamedlem:
Eivind Mørch, BIS Productionpartner
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet
Leder:
Hermod Pettersen, KIS AS, gjenvalg
Styremedlem:
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS, gjenvalg
Styremedlem:
Torbjørn Gjerde, ConnocoPhillips, gjenvalg
Styremedlem:
Knut Dorsey, W Giertsen Service AS, gjenvalg for 1 år
Styremedlem:
Arnfinn Mathisen, Nordic Crane (Kynningsrud), ny
Varamedlem:
Eivind Mørch, BIS Productionpartner, gjenvalg
Valgkomiteens innstilling er enstemmig.
Molde 20. mars 2013
Kåre Tommy Vik Talberg (Sign.)
Leder av valgkomiteen

KRANTEKNISK FORENING arbeider for:


i samråd med aktuelle myndigheter å fremme en formålstjenlig og enhetlig
tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende vedtekts- og
regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og
løfteredskap.



å samle, vurdere og fremme for myndighetene forslag som kan bidra til en
positiv komplettering og utbygging av relevante lover og forskrifter.
Heri innbefattet standardisering og spørsmål som f eks opplæring.



å klarlegge ansvarsforhold i forbindelse med virksomhet knyttet til
produksjon, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap, samt
vurdere og arbeide for aktuelle/hensiktsmessige forsikringsformer for slikt
ansvar.

Noen medlemsfordeler:


Rabatt på kurs og faglitteratur i KTFs regi



Medlemsblad - KRANTEKNIKK



Faglige medlemsmøter



Gratis lesetilgang på kranstandarder hos Standard Norge



Mulighet for utvikling og kompetanseheving

