
 

 

Styremøte  
Ekofisk-Komiteen  

14.12.2016 
Kl.10:00 

 
 
Til stede:  
Leder     Eirik Birkeland  
Nestleder    Rolf Bolstad 
2. Nestleder    Frode Nirisen – Referent 
HVO/Styremedlem  Geir Terje Stengårdsbakken 
HVO/styremedlem  Remie Gildrenes  
HVO/Styremedlem  Anbjørn Lærdal 
HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting 
Leder Individuelt Hav  Atle B. Kristiansen 
 
 
 
1. Åpning ved Eirik Birkeland 

Eirik åpnet møtet kl.10.00.  
 

2. Protokoller og refrater  
2.1. Gikk gjennom referat fra 16.11.16. Referatet ble godkjent. 

  
3. Organisasjon og verving 

3.1. Rolf gikk gjennom medlemsoversikten frem til 13.12.2016, vi organiserer pr.dd. 75% av de 
organiserte i ConocoPhillips Norge. Rolf informerte også om tidligere medlemmer som ønsket 
å bli medlem på nytt. Tidligere medlemmer som har gått ut av Ekofisk-Komiteen kan melde 
seg inn som direkte medlemmer i IndustriEnergi. 
 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. Vi diskuterte organisasjons kartet til «nye» reisecrew. Saken tas opp med drift og HR. 

  
5. Økonomi og administrasjon. 

5.1. Eirik gikk gjennom det nye tilbudet om ny grafisk profil. Hjemmeside, logoer mm. AU arbeider 
videre med dette.  
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1. Evaluerte årets tillitsvalgt samlinger. Mange gode tilbakemeldinger på årets kurs. 
6.2. Vi diskutere om vi skulle ta inn eksterne forelesere på arsmøte for 2017. Det ble enighet om 

at vi ikke skulle bryte praksisen fra tidligere år. Vi bruker kun egne resurser fra klubb og 
forbund. 

 
 

 



7. Prosjekter 
7.1. Geir Terje oppdaterte styret på UWP prosjektet. Han har sett på en ny løsning på bro fra båt 

til plattform. Denne gangen fra en nederlansk leverandør.  
7.2. Anbjørn ga en oppdatering i arbeidet med vedlikehold for EldB. Her blir det sett på 

vedlikeholdsstyring av plattformer med hensyn til levetid og optimalisert drift.  
7.3. Prosjekt: Rune Mong og Felix Habedanck ga styret en oppdatering i arbeidet med Victor C og 

deres prosjektportefølje.  
7.4. Anbjørn oppdaterte styret på arbeidet med dimensjoneringsanalyse for Embla. Det ser ut til at 

konsekvensen av dette arbeidet blir at bemanningen på reisecrew vil øke i forhold til dagens 
praksis. 

 
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Geir Terje oppdaterte styret på arbeidet med Viking prosjektet. En del personell i 
organisasjonen vil bli intervjuet for å se på mulighetene for eventuelle besparingstiltak. 
 

9. Vernefaglig. 
9.1. KHVO informerte om Ptil tilsyn på Robust beredskap som vil bli gjort på Eld Bravo 25.-26.-27. 

januar.   
9.2. Anbjørn informerte om Mob båtene på feltet. Mob båtene blir stående på Kilo og Tor. Han 

informerte også om at beredskapskursene for mob båt fører er i ferd med å gå ut på dato.  
9.3. Geir Terje oppdaterte styret på den utvidede granskningen fra SD 2016.  
9.4. Oppløring på redningstrømpe offshore: Vi er ikke helt i mål med antall som skal få opplæring. 

Remie følger opp dette i møte neste uke. 
9.5. Støy på Ester: Ester på Eldfisk kompleks er en veldig støyutsatt plattform. Yrkeshygiensk 

avdeling med Sølvi Sveen arbeider med dette. Arbeidet blir fulgt opp av VO Eldfisk kompleks 
Nils Kjetil Torvik. 
 

10. Eventuelt 
10.1. Rolf gikk gjennom den nye uføreordningen i Copno. Denne blir endret fra 1.1.17. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Møtet avsluttet kl. 1550 
 

 


