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1. Åpning ved leder Eirik Birkeland 

Eirik åpnet møtet og gjennomgikk agenda for møte. 
 

2. Protokoller/referater 
2.1. Gikk gjennom referatene fra 10.3 og 13.4. Referatene ble godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt: Eirik informerte om medlemsutviklingen siste periode.  
3.2. Eirik informerte om kampanjen på Sola heliport som skal finne sted 13.5. Her stiller E-K med 

3 tillitsvalgte.  
 

4. Konferanser, kurs og studiearbeid 
4.1. Eirik informerte om tariffkonferansen fra 28.4. 
4.2. Bedriftens utvalg for operatører: Her ga Eirik en oppdatering på dagens situasjon. 

 
5. Økonomi og administrasjon 

5.1. Rolf gikk gjennom regnskapet frem til 30.4.15. 
 

6. Konferanser/kurs og studiearbeid 
6.1. Eirik informerte om EWC avtalen som går ut 2015. Planlegger møte for å kreve ny avtale som 

går på «nytt» avtaleverk fra 2010.   
   
7. Prosjekter 

7.1. Eirik oppdaterte styret på reaksjoner utenifra angående brevet som E-K sendte til 
departementet i forbindelse med at Tommeliten prosjektet ble stoppet. 



 
 

8. Bedriftsinterne saker 
8.1. Rolf informerte om at utøvende fagperson har fått bot på kr.15000 som resultat av en 

hendelse, bedriften og ledelsen fikk ikke forelegg.  
8.2. Tilfeldig rusmiddeltesting: Eirik gikk gjennom svarbrevet fra I-E advokat Alexander Lindboe, 

saken regnes som avsluttet.  
8.3. Helseattest: Eirik oppdaterte styret i saken der bedriften fjernet betalingen for å få helseattest, 

saken avsluttet og sendt til forbundet. LO-juridisk mener dette er en dårlig sak rent 
tariffmessig. 

8.4. Konfidensialitet: Eirik ga styret en oppdatering på møte med logistikk avdelingen. 
8.5. Mobiltelefon offshore: Remie oppdaterte styret på svarbrevet fra bedriften. De refererer til 

NOG sine anbefalinger fra 2010-2012-2013. Sendes til forbundets HVO-forum. 
8.6. Velferden: Ståle og Remie informerte om nedskjæringen i velferden. Mindre overføringer enn 

normalt. 
8.7. Rolf informerte om utfordringer med å få tilrettelagt arbeid med tap av helsesertifikat. 

    
9. Vernefaglig 

9.1. Frode orienterte om de kommende risk review møtene i mai og juni. Alle 14 wellhead 
plattformer skal gjennomgås i mai og juni.  

9.2  Anbjørn informerte om hendelsen/granskning med gasslekkasje på EkoX. 
9.3. Røykdykker trening offshore: Anbjørn ga styret en oppdatering i denne saken. 
9.4. Remie ga styret en oppdatering angående problemene med overtrykk på EldS. 
9.5. Remie informerte om lekkasjen på brannvannlinjen mot 2/4 Ftp. 
9.6. Frode oppdaterte styret i saken om sykepleier på EMBLA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet avsluttet kl. 17:40. 
 
 
 
 

 


