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1. Åpning ved leder Rolf Bolstad
1.1. Rolf åpnet møte og gjennomgikk agenda for møte.
2. Protokoller/referater
2.1. Gikk gjennom referat fra 22.04.2014.
3. Organisasjon og verving
3.1. Rolf informerte om vervekampanjen fra Industri Energi med stand på Sola.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Rolf informerte om årets sentrale lønnsoppgjør. Generelt tillegg på kr. 15 800. Improvisert
nattlosjitillegg økes fra kr. 445 til kr. 780, tekniske tillegg på smuss og skift går opp. Regler for
venting utover 14 dager endres og norsk språk skal styrkes.
4.2. Sommeren 2014 vil det komme endringer i OSO fondet (loss off lisence).
4.3. Flere blir bedt om å gå med personsøker på seg hele tiden mens de er offshore. I praksis vil
dette si at personellet arbeider 12 timer og har vakt 12 timer. Pr. i dag har vi ikke denne
praksis offshore. Ref. vaktordning på land. Skjer dette vennligst kontakt Ekofisk-Komiteen.
http://www.compendiapersonal.no/Kunder/conocophillips/ph.nsf/unique/C12577060026A498C12571AB003E36BE
5. Økonomi og administrasjon
5.1. Ekofisk-Komiteen har en sunn og god økonomi og vi holder budsjettet som er satt opp pr.
dags dato.

6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Tillitsvalgt kurs for Ekofisk-Komiteen blir også i år på Kiel fergen. Dato for samlingene blir
15. – 17. oktober og 3. – 5. november.
7. Prosjekter
7.1. Rolf Bolstad oppdaterte styret på prosjektene. EldS er nå på plass.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Rolf informerte om at de innleide på kaien har stevnet ConocoPhillips for å få fast ansettelse.
Stevning er sendt den 16. mai 2014.
9. Vernefaglig
9.1. Mob. båt på beredskapsfartøy mellom Ekofisk Kompleks og Kilo/Bravo: Ref. styremøte
26.03.2014. Vi fikk spørsmål fra bedriften om hvordan vi stilte oss til å sette bort all beredskap
for mob. båt fra plattform Eko Kompleks og K/B. Vi gikk gjennom svarene som bedriften kom
tilbake med etter forrige møte. Frem til neste møte skal HVO involvere de lokale VO for å få
kommentarer.
9.2. Utestående arbeid på sikkerhetskritisk utstyr EkoL: HVO har fått flere henvendelser fra
ansatte da det allerede nå er utestående arbeid på PM programmet. HVO har påpekt dette
for OIM på Eko Kompleks.
9.3. Undertrykk i nytt boligkvarter EkoL: Dette er påpekt til OIM som et problem som må løses så
fort som mulig.
9.4. Brannpumpe start på plattformene ved en EXWW situasjon: Når en plattform blir innestengt
ved EXWW situasjon i dag må personellet helt ned i brannpumperom for å starte
brannpumpene. Det er nå skrevet WR for å montere start knapp oppe på helidekk. Styret
mener at brannpumpene skal kunne startes fra nabo plattform slik som på EkoA. Dette fordi
at da kan en ved en eventuell helikopter hendelse starte pumpene.

Møtet avsluttet kl. 17.00

