Styremøte
Ekofisk-Komiteen
3.12 2013

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

Rolf Bolstad
Eirik Birkeland
Frode Nirisen - Referent
Geir Terje Stengårdsbakken
Remie Gildrenes
Anbjørn Lærdal
Ståle Skretting

Møtet startet kl. 11.00
1. Åpning av møte
2. Referat fra 5.11.13
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 05.11.13. Referatet er godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1 Det har også i inneværende periode vært fremgang i medlemsmassen. Vi nærmer oss 1500
medlemmer.
3.2 Ny nettside til Ekofisk-Komiteen lagt ut 1. desember. Det har vært litt feil nå i starten. Dette blir
utbedret fortløpende. Julekalender er på plass med fine premier.

4. Tariff og lønn
4.1. Eirik ga en oppdatering på lønnskorrigeringssakene for nyansatte siste året. Her er det en del
av de som har vært innleid før de ble ansatt som har rett på høyere lønnsinnplassering etter
at EK signerte ny avtale om lønnsinnplassering 7.11.2013. Oppfordrer alle nyansatte til å
være nøyaktige med datoer, år og arbeidsgiver/stillingsinfo fra tidligere arbeidspraksis når de
tar kontakt for å få sjekket lønnsinnplasseringen.

5. Økonomi og administrasjon
5.1. Eirik informerte om regnskapet til Ekofisk-Komiteen siden siste styremøte. Ekofisk-Komiteen
har en god og sunn økonomi.
5.2. Bevilgning: Styret har gitt AU støtte til bevilgning for juridisk utredning av tvistesak.
6. Kurs/konferanser
6.1. TV/VO kurset som arrangeres på Kielfergen har fått god tilbakemelding.
7. Prosjekter
7.1. Skiftordninger i prosjektene: Ekofisk Zulu har fått utvidet inntil 18 uker totalt. EkoL har fått
utvidelse, men skal avvikles så fort det er praktisk mulig.
7.2. EldS: Her planlegger bedriften for 2-4 schedule. Enkelte vil måtte gå 2-2 i korte perioder.
7.3. Skiftordning på Stord: Her er det ikke noen avtale på plass. Dette må på plass før skiftordning
eventuelt settes i verk. Vi venter på henvendelse fra HR.
8. Bedrift internt
8.1. Rolf informerte om innleide som har gått til sak mot Copno. Det kommer stadig inn nye saker.
Informasjon om sakene kommer fra I-E for dem som er organisert der.
8.2. Rolf Bolstad oppdaterte styret i rusmiddelsaken. Ekofisk-Komiteen har sendt klage til
tilsynsmyndighetene 19.8.13. Saken ligger i dag hos Ptil, EK har deltatt på et møte sammen
med bedriften, Ptil og Arbeidstilsynet.
8.3. OOC: Geir Terje og Rolf har vært på samlingen til operatørene på Sola Airport Hotel. Der
pratet vi om viktigheten av å ha styringen offshore og eventuelle nye skiftordninger.
8.4. Ny tlf. ordning i bedriften: Ved pålagt bruk av tlf. skal utgiftene dekkes av bedriften.
9. Vernefaglig
9.1. Anbjørn Lærdal informerte om funn på elektriske anlegg på EkoL. Rapport fra interntilsynet
kommer på et senere tidspunkt ca. uke 48.
9.2. EkoJ: Anbjørn ga en oppdatering på nye funn fra NDT gruppen på EkoJ.
9.3. Kamera offshore: Vi har nå fått en oversikt over installerte kamera som er i bruk offshore. De
installerte kameraene skal kun brukes til HMS formål.
9.4. Nye helikopter offshore EC-225: Utfordring med støy på helivakter og passasjerer. Vi
avventer rapport fra SINUS uke 49.
9.5. Nye kjeledresser offshore som er merket med 14 cal. (energi). Denne typen skal tåle mer
varme. Blir også levert i bukse og jakke.
9.6. Frode oppdaterte fra Rowan Gorilla 6
10. Faste tillegg og pensjonsgrunnlag.
11. Årsmøte 2014: Endring av dato til årsmøte til 27. og 28. mars, grunnet besøk av LO leder.

Møte avsluttet kl. 16:00

