Referat

Årsmøte 2011
Quality Airport Hotel, Sola, 23. og 24. mars.
Leder, Geir Heddeland, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett
minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som har gått bort siden forrige
årsmøte.
Godkjenning av delegater, møteledelse og dagsorden. Følgende ble valgt:
Ordstyrer:
Bisitter:
Protokollfører:
Redaksjonskomité:
Tellekorps:

Kim Stian Kolnes
Jim Brandsøy
Erling Elsebutangen
Geir Terje Stengårdsbakken/Sindre Håland/Svein Tholo
Frank Kvernøy/Per Ramstad

Ved møtets begynnelse var det 48 stemmeberettigede delegater til stede.
Møteorden godkjent. Dagsorden godkjent.

Årsberetningen
Leder Geir Heddeland gikk gjennom årsberetningen. Styret har vært godt
sammensatt, og samarbeidet innen styret har fungert meget godt. 2010 har vært et
hektisk år. Det er umulig å gå gjennom alt og vi regner med at alle har lest gjennom
årsberetningen før årsmøtet. Han minnet om at beretningen er for året 2010. Det
som eventuelt har skjedd i året 2011 fram til årsmøtet er derfor ikke nevnt i
årsberetningen.
Nedenfor er noen av de sakene som ble omtalt ved gjennomgang av årsberetningen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduksjon av egne ansatte
Medlemsvekst på tross av mindre ansatte
Samarbeid med Negotia
Lønnsoppgjøret 2010
Pensjon AFP
Tillitsvalgt kursene
Samarbeidet med bedriften
Prosjektene
Integrerte operasjoner
Ekofisk eksponering studie
HMS

Styrets forslag til årsberetning ble enstemmig godkjent.
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Regnskap 2010
Rolf Bolstad gikk gjennom budsjett og regnskapet for 2010. Presentasjon av
egenkapitalen. De valgte revisorer, Eivind Håkonsen og Espen Åmot, har ingen
merknader til regnskapet. De var meget godt fornøyd med hvordan regnskap og
budsjett var håndtert. Forvaltningen av Ekofisk-Komiteens midler blir utført på en god
måte.
Regnskapet for 2010 ble enstemmig godkjent.

Innstilling fra valgkomiteen
Valgkomiteen ved John Erik Opheim presenterte valgkomiteens innstilling til nytt
styre og alle utvalgene.

Innstilling til ny valgkomité
Styret ved Geir Heddeland presenterte styrets innstilling til ny valgkomité.

Orientering fra Industri Energi
Forbundsleder Leif Sande hadde et engasjerende innlegg på dette årsmøtet. Han
startet med å gå gjennom prosessen rundt sammenslåingen av Kjemisk og Nopef.
Leif gikk gjennom landsmøtets hovedsaker, og poengterte at det var et usedvanlig
vellykket landsmøte høsten 2010. Leif var innom mange aktuelle tema, blant annet:
Industrien og offentlige må spille på lag. Våre eier interesser i media. Åm utvalget.
Opprettholde en høy HMS standard på norsk sokkel. Styrke Petero og Ptil. Hvor lang
tid er det igjen på sokkelen? Fornuftige kraftpriser til industrien. HMS i artiske strøk
og forbundet sitt Internasjonale arbeid.

Orientering fra bedriften
Geir Heddeland ønsket bedriften velkommen til orientering og debatt. De som stilte
fra bedriften var: Administrerende direktør Steinar Våge, Kurt Fredheim, Dag Bache
Mathisen, Kjell Hveding og Margunn Sørskår. Administrerende direktør Steinar Våge
åpnet seansen fra ledelsen i bedriften og Kurt Fredheim hadde innlegg om
De tillitsvalgte hadde mange gode innspill og spørsmål til ledelsen. Direkte spørsmål
og kommentarer til bedrift ledelsen gikk på: AFP pensjon, trådløst nettverk offshore
på lugarene, beredskapskurs, dokumentarkiv som skal fjernes, coach stillingene,
lærlingers ansettelse forhold, vannbehandling schale, kontraktørene tar over
arbeidet, avikssøknader, bedriftsidrett, omorganisering, skift utjevning, outsourcing,
opplæring av lærlinger, med mer.
Flere av spørsmålene ble besvart i den etterfølgende dialog mellom bedriftens
ledelse og de tillitsvalgte. Det ble spesielt lagt merke til at den sosiale profilen på
beredskapskursene har en mulighet til å komme på plass. Samt at det også skulle
være en mulighet til å få på plass trådløst nettverk på lugarene offshore.
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Innkomne forslag:
Forslag 1
Forslagstiller: Styret
Fremlegges av Rolf Bolstad
Vedtektsendring.
§ 15.7 ”En alfabetisk liste over foreslåtte kandidater til avdelingens styre skal følge
sakspapirene til årsmøtet.”
Foreslås endret til: ”Valgkomiteens forløpige innstilling skal følge sakspapirene til
årsmøtet. En alfabetisk liste over eventuelle motkandidater vedlegges valgkomiteens
foreløpige innstilling.”
Styrets innstilling:
Saken redegjøres for på årsmøtet.
Forslaget trekkes, nytt forslag blir presentert.

Forslag 1
Forslagstiller: Styret
Fremlegges av Rolf Bolstad
Vedtektsendring.
§ 15.7 ”En alfabetisk liste over foreslåtte kandidater til avdelingens styre skal følge
sakspapirene til årsmøtet.”
Foreslås endret til: ”Valgkomiteens forløpige innstilling skal følge sakspapirene til
årsmøtet.
Styrets innstilling:
Saken redegjøres for på årsmøtet.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Forslag 2
Forslagstiller: TV mekanisk 2/4 Komplekset
Fremlagt av: Trond Sverre Mål
Internett på lugarer.
Internett på alle lugarer på 2/4-H. Skal vi fortsette å bo på hotellet til den nye L'en
kommer i 2013 må det oppgraderes med internett på alle lugarer.
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget og foreslår å utvide det til å gjelde internett på lugar på
alle boliglokasjoner på Ekofisk.
Kommentarer fra Tor- Egil Egeland
Forslaget enstemmig vedtatt.
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Forslag 3
Forslagstiller: TV mekanisk 2/4 Komplekset
Fremlagt av Trond Sverre Mål
Helligdagsgodtgjørelse må heves til samme nivå som andre firma har både i havet
og på land (oppjustering med 500 %).
Styrets innstilling:
Styret støtter intensjonen i forslaget.
Kommentarer fra Geir Terje Stengårdsbakken, Eirik Birkeland
Forslaget enstemmig vedtatt

Forslag 4
Forslagstiller: TV mekanisk 2/4 Komplekset
Fremlagt av Trond Sverre Mål
Skattetrekk.
Novemberlønn må det gå an og hukke seg av slik at en slipper å skrive mail i oktober
hvert år, om en ønsker vanlig skattetrekk på novemberlønn.
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget.
Kommentarer fra Jarl Strand
Forslaget enstemmig vedtatt

Forslag 5
Forslagstiller: TV mekanisk 2/4 Komplekset
Fremlagt av Trond Sverre Mål
Helikopter.
Når det gjelder helikoptertransporten til/fra land/offshore, må det bli bedre regularitet
på den og ikke slik det er nå.
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget.
Kommentarer fra: Frode Nirisen, Svein Tholo, Geir Terje Stengårdsbakken
Forslaget enstemmig vedtatt.
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Forslag 6
Forslagstiller: TV elektro 2/4 Kompleks
Fremlagt av Sven Erik Jagedal
Fra Alfinn Jakobsen
Pensjon.
Fra år 2011 må Conocophillips bli med i AFP ordningen.
De som nå faller utenom AFP ordningen d.v.s. de som fyller 62 fra 2011 og fem år
framover, må få kompensert for dette. Har vært i kontakt med NAV og for mitt
vedkommende vil jeg gå glipp av et tillegg på kr. 74000 hvert år så lenge jeg lever
(dette kan bli millionbeløp).
Da vi stemte for denne ordningen ved lønnsoppgjør i 2008, ble det garantert fra
forbundet vårt at ingen skulle få mindre, men de som jobbet lenger skulle få mer. De
som gikk av i 2010 har fått rundt kr. 400.000 i pensjon pr. år. I følge NAV vil jeg motta
kr. 240.000 ved 62 år i 2011. For meg virker dette som noe mindre enn kr. 400.000.
Faktisk ganske mye mindre.
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget. Styret vil på årsmøtet ta en helhetlig gjennomgang av
status i pensjonssaken.
Kommentarer fra: Geir Terje Stengårdsbakken, Sven Erik Jagedal
Forslaget enstemmig vedtatt.

Utvalg og klubber
Nepco: Asbjørn Ekse gikk gjennom Nepco’s årsmelding i sin helhet. Deretter
presenterte det sittende styret i Nepco Klubben.
•
•
•
•
•
•
•

Leder Asbjørn Ekse
Styremedlem John B. Hella
Styremedlem Gunnar Loe
Styremedlem Helge Quidding
Styremedlem Atle B. Kristiansen
Vara valgt Bjørn Rølland
Vara valgt Asbjørn Søby

Ungdomsutvalget: Kim Stian Kolnes presenterte utvalgets årsberetning for 2010.
Samarbeidet med andre ungdomsutvalg, ungdomskonferansene i 2010, forbedring
av lærlingenes værdag og oppfordret alle til å støtte opp om Ekofisk-Komiteens
engasjement på 1. mai.
Pensjonskontakt: Paul Hinna informerte om sitt pågående arbeid. Pensjonistene er
en stor gruppe. Mye av arbeidet går mot Copno ansatte som er kommende
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pensjonister. Ny AFP ordning. Det er beklagelig at bedriften skal være restriktive med
pensjons-forberedelse for sine ansatte, eks pensjonistkurs. Pensjonistkontakten har
kontortid hver onsdag fra kl. 0800 til kl. 1200.
Nattskift utvalget: Rune Kvalvik informerte om arbeidet som hadde pågått i 2010.
IRIS prosjektet ved: International Research Institute of Stavanger, her blir det sett på
overgang nattskift, fritid, familie. En unik mulighet for skiftarbeidere til å bedre sin
arbeidssituasjon.

Budsjett 2011
Rolf Bolstad gikk gjennom budsjettet for 2011. Budsjettet for inneværende år ble
enstemmig vedtatt.

Handlingsplan 2011
Rolf Bolstad gikk gjennom handlingsplanen for Ekofisk-Komiteen for 2011. Det var
ingen kommentarer til handlingsplanen.

Valg 2011
Valg på nytt styre i Ekofisk-Komiteen:
Styre:
Leder
1. Nestleder
2. Nestleder

Rolf Bolstad
Oddbjørn Nilsen
Tor-Egil Egeland

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Frode Nirisen
Geir Terje Stengårdsbakken
Jarl Torgersen Strand

Vara
Vara
Vara

Remie Gildrenes
Kim Stian Kolnes
Anders Skandsen

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt

Valg på Ekofisk-komiteens utvalg:
Forslag til revisorer/kontrollkomite:
Eivind Håkonsen
Vara: Svein Tholo
Espen Aamodt
Forslag til nattskiftutvalg:
Rune Kvalvik
Torbjørn Moen
Robert L. Alvestad
Bjørn Engestøl
Styrerepresentant
Nattskiftutvalget konstituerer seg selv i første møte.
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Forslag til Sosialutvalg:
Leder
Nestleder Ekofisk-Komiteen
Medlem
Øystein Børresen
Medlem
Jarl Torgersen Strand
Valgkomiteens innstilling til utvalgene ble enstemmig vedtatt.
Styrets forslag til ny valgkomite i Ekofisk-komiteen for de kommende 2 år:
John Erik Opheim
Helge Quidding
Svein Tholo
Susann Berg
Helge Kristiansen
Forslaget til ny valg komite ble enstemmig vedtatt

På grunn av de utfordringene vi har hatt med å få til en overgang til nytt
pensjonssystem i Copno ble det på årsmøte bestemt at vi skulle overlevere en
resolusjon til bedriften. Forslaget er:

Årsmøte 2011

Resolusjon
Årsmøtet i Ekofisk-Komiteen er sterkt kritisk til bedriftens håndtering av overgangen
til nytt pensjonssystem for offshoreansatte som ikke har rett til ordinær AFP.
Årsmøtet forventer at bedriften - som et minimum - viderefører ordningen med
gavepensjon som bedriften informerte fagforeningene om i brev av 18.6.1998 for alle
som faller utenfor ordinær AFP.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Protokoll opplest og godkjent.
Signert av: Svein Tholo og Sindre Håland
Leder Rolf Bolstad takket for tilliten og oppsummerte årsmøtet og ønsket alle vel
hjem.

Referent: Frode Nirisen
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