
 
 

Styremøte  

 
 

03.10.2017 
Kl.10:00 

 
 
Til stede:  
Leder     Geir Terje Stengårdsbakken 
Nestleder    Anbjørn Lærdal 
HVO/Styremedlem  Fredrik Crowo 
HVO/Styremedlem  Arild E. Andersen 
HVO/Styremedlem  Trond Haugbjørg 
HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting - Referent 
Leder Individuelt Hav  Tone-Lise Håland 
 
 
 
1. Åpning ved Geir Terje Stengårdsbakken 

Geir Terje åpnet møtet kl.10.00.  
 

2. Protokoller og referater  
2.1. Vi gikk gjennom referat fra styremøtet 19. september. Etter litt tekstendring ble referat 

godkjent. 
2.2. Godkjenning av årsmøtereferat 2017. Et endringsforslag til forslag 5 var utelatt fra referatet. 

Referat ble godkjent etter at det som manglet ble tatt med. 
  

3. Organisasjon og verving 
3.1. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten frem til 02.10.17.  
 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. Geir Terje gikk gjennom sak om medbestemmelse i forbindelse med skiftordning. 

 
5. Økonomi og administrasjon 

5.1. På grunn av at det bare var to uker siden sist styremøte gikk vi ikke gjennom budsjett og 
regnskap på dette styremøtet. 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1. TV samling: Søknadsfristen for årets tillitsvalgtkurs er 20. oktober. Det første kurset i 

november er fulltegnet, mens de er enda ledige plasser på kurset i desember. Det ble 
poengtert at tillitsvalgte blir prioritert på disse kursene. 

 
7. Prosjekter 

7.1. Anbjørn informerte styret om status på UWP/Tor 2 prosjektet. Det ble opplyst at det 
fremdeles ikke er bestemt hvilken teknisk løsning bedriften går for. 

7.2. VIKING: Geir Terje informerte at det er ingen ny informasjon i prosjektet siden sist styremøte. 
7.3. Konkraft: Geir Terje oppdaterte styret om status for arbeidet i dette prosjektet. 

 
 



8. Bedriftsinterne saker 
8.1. BU møte 3/17: Oppdateringer og informasjon om bedriftens tilstand så langt i år når det 

gjelder HMS, økonomi og produksjon. Tore (leder Juridisk) informerte om flerbruksfartøy og 
norsk regelverk i den forbindelse. Ingunn (HR leder) informerte om IA handlingsplan, 
sluttpakke ordninger og velferdskoordinator stillingen. Kjell Rune (HMS leder) informerte om 
AMU kurs for ledere som vil bli arrangert i tiden som kommer. 

8.2. Skryteliste: Fredrik informerte at det ikke er oppdatering siden sist styremøte. 
8.3. Årshjul: Styret besluttet at vi går gjennom årshjulet på neste styremøte. 
8.4. Velferd: Anbjørn informerte om velferdsaktivitet som ble arrangert i september. Det var et 

veldig bra arrangement, men deltakelsen var for dårlig. Anbjørn informerte også om en sak 
som handlet om skatt og beløpsstørrelse på gaver i forbindelse med arrangementer offshore 
(bingo og konkurranser). I denne saken har det vært uenighet mellom velferdskomiteen og 
bedrift. Det viste seg at velferdskomiteen hadde rett når det gjelder norsk regelverk i denne 
forbindelse. Velferdskomiteen vil også følge opp vedtaket, som ble gjort på sist møte i 
velferdskomiteen, om en ekstra «hytte» på Gran Canaria.  

 
9. Vernefaglig 

9.1. I KHVO sitt fravær informerte Anbjørn om status på det vernefaglige i bedriften. Det ble 
informert spesielt om Ptil tilsyn som foregår i bedriften for tiden. 

9.2. Anbjørn informerte om nye livbåter på EkoK og bruker involvering. 
 
10. Eventuelt 
 

 
 
 
Møtet avsluttet kl.16:05 


