TALE PÅ JUBILEUMSMØTE 9.MAI 2016, ved formann Knut Strømsheim
Innledning:
I anledning klubbens 25‐års jubileum hadde jeg planlagt å ta dere med på en reise gjennom
disse årene, men siden det måtte avlyses vil jeg derfor benytte anledningen til en liten
kavalkade.
Historikk:
Stiftelsesmøtet ble holdt i Tyrholm & Farstads lokaler den 22. mai i 1991 med følgende
bedrifter til stede:
Einar Svinø Shipping Giske Shipping
J. Hagenæs
Lauritz A. Devold
Mørerutene
Nor‐Cargo Ålesund Nordsjøagenturet
Norship
Sunnmøre Gods
Tyrholm & Farstad Ålesund Shipping
Og ble innkalt av Interimsstyret:
Bjørn‐Eivind Siem Knudsen
Harald Bjørlykke
Ragnvald Roald
Formenn har vært:
Bjørn‐Eivind Siem Knudsen
Steinar Giske
Ørnulf Blaalid
Knut Strømsheim

1991 – 2001
2001 – 2005
2005 – 2014
2014 ‐

Æres‐ og hedersmerker er tildelt:
1998: Johan Hagenæs snr.
1998: Idar Ulstein
2000: Else Karlsen
2002: Bjørn‐Eivind Siem Knudsen
2016: Inge Huse og Ørnulf Blaalid

Medlemsmøter:
I perioden frem til i dag kan jeg nevne at aktiviteten har vært varierende – med fra 4 til 8
møter i året frem til 2000 da det gikk noe ned men har senere stabilisert seg på 3 til 4 pr. år.
I alt har klubben avviklet 98 medlemsmøter, 4000 og 150 foredragsholdere, med kjente
personer innen politikk, sjøfart, finans og skipsindustri der jeg kan trekke frem følgende:
Grete Knudsen
Kjell Storvik
Kjell Magne Bondevik
Lars Sponheim
Arne Skauge
Gudmund Ræstad
Leif Terje Løddesøl
Bjørn Kjos
Carl I. Hagen
Eivind Reiten
Elisabeth Grieg
Rune Bjerke
Johan G. Bernander Erik Braathen
Olav Nils Sunde
Thomas Wilhelmsen
Lars Saunes
Per Sævik
Inge Huse
Paal Kibsgaard‐Petersen
+ en lang rekke kjente nasjonale og lokale representanter fra ulike næringsgrener.
Medlemsutvikling:
Medlemstallet har variert opp gjennom årene, men det er svært gledelig at vi i løpet av de
siste 2 årene har tatt opp hele 49 nye medlemmer – noen er strøket/utmeldt og per dags
dato har Shippingklubben 177 medlemmer.
Fremover:
Vi i styret i Shippingklubbene vil gjøre vårt beste for å skaffe interessante foredragsholdere
med spennende temaer også i årene som kommer, og med ovennevnte «referanseliste» er
jeg trygg på at forholdene ligger godt til rette for at vi skal lykkes med det!
Takk til Farstad:
Helt avslutningsvis vil jeg rette en takk til Farstad Shipping ved deg Andy for at vi får være
her i dag, og jeg ber samtlige å være med på en skål for de og Shippinglubbens første 25 år!

