Styremøte
Ekofisk-Komiteen
28.01 2014

Tilstede:
Leder
1. Nestleder
2. Nestleder
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
EK-Land
Vedtektsutvalg

Rolf Bolstad
Eirik Birkeland
Frode Nirisen - Referent
Geir Terje Stengårdsbakken
Remie Gildrenes
Anbjørn Lærdal
Ståle Skretting
Reidar Øksnevad - til kl. 1330

Møtet startet kl. 10.20
1. Åpning av møte
2. Referat fra 3.12.13 og protokoll fra 13.01.14
3. Organisasjon
4. Tariff
5. Økonomi
6. Kurs/konferanse
7. Prosjekter
8. Bedrift internt
9. Vernefaglig

1. Åpning ved leder Rolf Bolstad.
2. Styret hadde ingen kommentarer til referatet fra styremøte 3.12.13. og protokoll fra 13.01.14.
Referatet er godkjent. Oppdatere hjemmesiden. Referater har forsvunnet fra nye hjemmesiden,
dei må legges ut på nytt.
3. Organisasjon og verving
3.1 Forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått av Reidar Øksnevad og Geir Terje
Stengårdsbakken. Dette er en oppdatering fra saker på årsmøte 2013.
3.2 Ny nettside til Ekofisk-Komiteen ble lagt ut 1. desember. Det har vært litt feil nå i starten. Dette
blir utbedret fortløpende. Julekalender er på plass med fine premier.
3.3 Ståle presenterte årskalender 2014. Her er det nå lagt inn møter/samlinger for 2014.

3.4 Oppdatere hjemmesiden. Referater har forsvunnet fra nye hjemmesiden, må legges ut på nytt.
Forslag til endringer eller nye infosider sendes til Eirik Birkeland.
3.5 Rolf informerte om dei til nå innkomne forslagene til årsmøte. Alle forslagene blir gjennomgått i
eget møte når fristen er utløpt.
3.6 Landsmøte i Industri Energi blir i Kongresshallen i Oslo fra 20. til 23. oktober 2014. Saker fra
Ekofisk-Komiteen må være innsendt for behandling før 15. april 2014.
4. Tariff, lønn og arbeidsvilkår
4.1 Eirik Birkeland ga en status på forskjellige tariff saker, blant annet lønnskorrigeringer for
nyansatte.
4.2 Rolf ga en oppdatering for vårens lønnsoppgjør.
4.3 Pensjon.
5. Økonomi og administrasjon
5.1 Eirik gikk gjennom regnskapet for 2013. Vi har hatt en god økonomi.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1 LO Samarbeidskonferanse vil i år foregå i Tananger 31. mars.
6.2 Arbeidsseminar og TV kurs.
7. Prosjekter
7.1 Rolf ga styret en oppdatering om utfordringene rundt skiftordningene ved verftet på Stord. Her
har vi hatt utfordringer for våre medlemmer på EldS prosjektet. Saken er nå løst.
7.2 14-14 schedule offshore: Rolf informerte om utfordringene til prosjektansatte.
8. Bedriftsinterne saker
8.1 Videre drift av Hotellet: Her har det nå kommet på plass en avtale om beredskaps oppgavene.
Livbåtførere på EkoH er Copno stillinger.
8.2 Innleiesaken i Statoil er nå avsluttet. Dette kan få innvirkning for innleide i ConocoPhillips.
8.3 Rustesting: Avventer svar fra Petroleumstilsynet.
8.4 OOC: Rolf ga en status i denne saken. Denne saken går på skiftordning og årstimeverket.
9. Vernefaglig
9.1 Ekofisk FTP: Stans av all ferdsel. 13 januar 2014 måtte VO Vest sende melding om at all
ferdsel på FTP måtte stanses. Dette med bakgrunn i hendelsen 9. januar når en kasse på 45
kilo falt ned i gangvei. Det var ikke utført noen form for inspeksjonsarbeid etter denne
hendelsen. Bedriften hadde da hatt 4 dager på seg til å ordne opp. Stenging av FTP var det
eneste riktige når gjenstander på 45 kilo faller rett ned i den merkede gangveien som skal
brukes.
9.2 EkoL: Her gav Anbjørn en oppdatering på tekniske utfordringer og feil på EkoL. Blant annet
elektrokabler med sprekker i, feilplasseringer av skap, IP grad (tetthet) i styre skap mm.
9.3 Nytt helikopter EC 225: Utfordringer med støy og samarbeidet med Sinus. Våre HLO'er er
involvert i dette arbeidet og godt involvert i denne prosessen. Vi har fått støy rapporter og er
også involvert i arbeidet med å finne gode løsninger. Yrkeshygieniker er også involvert i
arbeidet med å finne nye bedre løsninger på verneutstyr.
9.4 Rigg inntak til Ekofisk: Rigginntaksprosedyre er fremdeles under utarbeidelse. Denne blir lagt
etter de gode arbeidsmetodikkene vi har hatt i Copno de siste 15 årene. Det siste året har vi
hatt en kjempe utfordring med at denne metodikken ikke er blitt fulgt med rigginntak av Rowan
Gorilla 6. Dette har medført at riggen kommer mange mnd. forsinket. I skrivende stund snakker
vi om måned skifte mars/april.
10. Pågående aktiviteter
10.1 Anbjørn ga en oppdatering på PM revisjonsarbeidet. Oppfordrer medlemmer til å gi
tilbakemeldinger på PM 01 endringer som er urovekkende.

Møtet avsluttet kl. 16.30

