
 

 

Styremøte  
Ekofisk-Komiteen  

10.02.2016 
 

Kl.10.45 
 

 
Til stede:  
Leder     Eirik Birkeland 
Nestleder    Rolf Bolstad  
2. Nestleder    Frode Nirisen – Referent 
HVO/Styremedlem  Geir Terje Stengaardsbakken  
HVO/Styremedlem  Remie Gildrenes 
HVO/Styremedlem  Anbjørn Lærdal 
HVO/EK-Land   Ståle Skretting 
 
Ikke til stede: 
Ind. avl. hav   Asbjørn Ekse 
 
   
 
 
1. Åpning ved Eirik Birkeland 

Eirik gjennomgikk agenda og åpnet møte. 
 

2. Protokoller/referater 
2.1. Gikk gjennom referat fra 12.01.16. Referatet ble godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt: Rolf informerte om medlemsutviklingen siste periode, på tross av at flere 
forlater bedriften har vi også denne perioden hatt en økning i antall medlemmer. 

3.2. Eirik informerte om kontingent økningen for medlemmer og pensjonister. 
3.3. Fordeling av saker og oppgaver til årsmøte i mars. 
3.4. Tillitsvalgt valg 2016: Valget starter etter årsmøte. Dette gjelder alle plattformer, fag grupper 

og individuelt avlønnet i havet.      
 

4. Tariff, lønn og arbeidsvilkår. 
4.1. Eirik ga en oppdatering for fristene til årets tariff forhandlinger. 
4.2. Eirik og Rolf oppdaterte styret om utfordringene til SD 2016. Sakene om utvidet arbeidstid fra 

2014 er ikke ferdig forhandlet. Presiserer at 3 ukers turer skal være frivillig. Og at vi avventer 
dom i saken. 

 
 
 
 



 
5. Økonomi og Administrasjon 

5.1. Revisorene har revidert regnskapet fra 2015. Enkelte bemerkninger har kommet og styret tar 
anmerkningene til etterretning.  

 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1. Årsmøte 2016 vil foregå på Sola 2. og 3. mars. 

 
7. Prosjekter 

Ingen saker. 
   
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Innskuddsbasert pensjon. I forbindelse med at vi nå får 2 pensjons ordninger, blir det nå 
opprettet en styringsgruppe for innskuddsbasert pensjonsordning. Ekofisk-Komiteen 
anbefaler Remie Gildrenes som kandidat fra arbeidstakerne. Vi oppfordrer alle medlemmer 
av innskudd basert pensjonsordning til å stemme på Remie Gildrenes. 

   
9. Vernefaglig 

9.1. Frode ga en orientering om utfordringer med SD 2016. Også i år ønsker bedriften og ta i bruk 
alle tilgjengelige senger. Dette medfører blant annet en del shuttle og litt bruk av hot bedding. 
Det blir en del utfordringer med skaper m.m. for dem som skal shuttle. HVO Anbjørn Lærdal 
deltar i MOC’en for å prøve å få dette på plass. 

9.2. Anbjørn Lærdal gikk gjennom foreløpig rapport fra granskningen på EkoK. 
 
10. Informasjon fra Forbund styre i Industri Energi. 

Rolf oppdaterte styret og gjennomgikk sakene fra forbund styret. 
- Kontingent økning. 
- Pensjon/tariff. 
- Mange blir diskvalifisert fra AFP ordningen på 62 år. 
- LO kongress 2017. Forslag sendes Ekofisk-Komiteen før 1.7.16. 
- Help forsikring: Vi forslår at dette kontoret flyttes til Stavanger.  
- Næringspolitiske uttalelser. 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
Møtet avsluttet kl. 17:00 

 
 

 


