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Anbjørn Lærdal
Ståle Skretting
Asbjørn Ekse

1. Åpning ved leder Eirik Birkeland
Eirik åpnet møtet og gikk gjennom agenda for dagen.
2. Protokoller/referater
2.1. Gjennomgang av det siste møtereferatet. Referatet ble godkjent og legges ut på
hjemmesiden.
3. Organisasjon og verving
3.1. Oppdaterte status på medlemsutviklingen frem til d.d.
3.2. Kontingent 2015: Liten økning i kontingenten for inneværende år.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Politisk streik 28.01.15: Styret forventer at alle medlemmer støtter opp om den politiske
markeringen/streiken som forbundet og klubbene arrangerer onshore og offshore.
Den politiske streiken vil foregå 28.01.15 fra kl. 1400 til kl. 1600. Info om gjennomførelse av
streiken blir sent ut fortløpende til TV email.
5. Økonomi og administrasjon
5.1. Budsjett og regnskap: Regnskapet for 2014 får et akseptabelt overskudd. I budsjettet for 2015
er det pr. i dag lagt inn et lite overskudd.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Vi arbeider med årsmøte 2015. Møte blir på Quality Airport Hotel, Sola, 11. og 12. mars.

7. Prosjekter
7.1. Asbjørn Ekse oppdaterte styret på Tommeliten prosjektet. 19. desember ble Tommeliten
prosjektet godkjent i Fall 3. Dette betyr at arbeidet med Tommeliten fortsetter ut 2015.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Kostnadskutt: Geir Terje Stengårdsbakken oppdaterte styret i det pågående arbeidet. Det er
mye utestående arbeid.
9. Vernefaglig
9.1. Remie Gildrenes orienterte om hendelsen på EkoJ. Antennelse av gass i prøveskap.
9.2. Nytt matkonsept offshore.
9.3. Beredskapstrening offshore: Det forventes at avtalen fra 04.12.14 holdes, og at alle på
beredskapslistene får den trening som er foreskrevet.
9.4. Det er mange reaksjoner offshore på at kurs og trening på land ikke står til forventningene.
Det er redusert veldig på beredskapstrening. HVO utarbeider en oversikt over
beredskapstrening før og nå.
10. Pågående aktiviteter
10.1.Velferd: Vi diskuterte bruken av velferdens midler. Forslagene gikk på å finne flere hytter,
nye konsertbilletter, båtturer og sosialt samvær.
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