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Geir Terje Stengårdsbakken
Frode Nirisen – Referent
Remie Gildrenes
Anbjørn Lærdal
Glenn Sæthre
Ståle Skretting

1. Åpning ved Rolf Bolstad
Rolf åpnet møtet og gikk gjennom agendaen.
2. Dagsorden med tillegg dag 1.
2.1. Gikk gjennom referat fra 10.2.16 og 1.3.16. Referatene ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Rolf gikk gjennom medlemsoversikten fra 1.5.16. Informerte om endringer for offshore,
onshore og pensjonist medlemmene.
3.2. Tillitsvalgt valget for 2016-2018 er nå gjennomført. Valgdeltagelsen har vært god.
Valgkomiteen sender innfo til AU. Ann Margret oppdaterer hjemmesiden.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Tariff forhandlingene som skulle vært utført i begynnelsen av mai er utsatt til mnd. skifte mai
juni. Vi forventer at årets tariffoppgjør følger frontfag oppgjøret. Det er vanskelig og ikke kreve
gode oppgjør når bedriften gir store utbetalinger i bonus.
4.2. Full seier i arbeidsretten. Ekofisk-Komiteen fikk full seier i arbeidsretten i saken som
omhandler at avtalt ekstra arbeid skal kompenseres selv om bedriften velger å kanselere
arbeidet.
4.3. Svingskift, tolkning av overenskomst 3.5 presiseres med protokoll.
4.4. 3 ukers turer SD-2016, eventuell bruk av overtid.
5. Økonomi og administrasjon.
5.1. Rolf gikk gjennom regnskapet til og med april mnd. Vi har en sunn og god økonomi.
5.2. Bilene skal nå byttes ut etter 7 år, flere alternativer er sett og vi står nå igjen med Toyota og
Golf. Økonomien blir avgjørende, handelen blir bestemt etter siste tilbud.

6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Det blir også i 2016 kurs på Kiel fergen. Kursene blir i uke 45 og 48. Henhold vis 8. - 10.11.16
og 30.11 – 1.12.16
7. Prosjekter
7.1. Geir Terje informerte om arbeidet i «prosjektavdelingen» ga styret en oppdatering på UWP.
Informerte også om møte med Ptil der de ser på hvilket regelverk som vil bli gjeldene for
denne type plattformer.
8. Bedrift interne saker
8.1. Viking prosjektet: Dette er en forlengelse av kostreduksjonen som ble gjennomført i 2015.
Geir Terje følger dette arbeidet videre som vår representant.
8.2. Remie følger opp spørsmål fra årsmøte 2016 om bemanningen på Ekofisk Kompleks.
9. Vernefaglig
9.1. Frode informerer at LO vurderer og starte opp igjen LO sitt helikopter utvalg. Pr. idag er det
kun IndustriEnergi som følger helikopter aktivitetene på norsk sokkel. Vi i Industri Energi har
en del kommentarer til dette, vi vil ikke at arbeidet skal forringes.
9.2. Glenn ga styret en oppdatering på fall ulykken på EkoM.
9.3. EC225 ulykken ved Bergen: Vi har 2 stk. SAR helikopter på Ekofisk. De er av typen EC225.
De er tatt ut av shuttel trafikk og har fått godkjenning kun for røde oppdrag. Shuttel vil forgå
med S-92 maskin, den samme som vi bruker i trafikk mellom Sola og Ekofisk. S-92 kan pr. i
dag ikke lande på sykehuset.
9.4. Mob båt på EkoK: Anbjørn oppdaterte styret på kommunikasjonen med Ptil.
9.5. Stup Livbåt kursene: Her er det kommet frem til at kursdeltakerne ikke får tilfredstillende
trening.
9.6. Geir Terje informerte styret om tilsynet til Ptil som gikk på endringsprosesser.
10. Eventuelt
10.1.
Info fra IndustriEnergi: De ser på muligheten for å innsourse advokatforsikringen, dette
i stedet for å leie Help Forsikring. Får de ansatt advokater kan dette bli aktuelt allerede fra 1.
oktober 2016.
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