Styremøte

19.09.2017
Kl.10:00

Til stede:
Leder
Nestleder
2. Nestleder
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
HVO/Leder EK-Land
Leder Individuelt Hav

Geir Terje Stengårdsbakken
Anbjørn Lærdal
Frode Nirisen
Fredrik Crowo
Arild E. Andersen
Trond Haugbjørg
Ståle Skretting - Referent
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 referatet fra styremøtet 7. august. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten frem til 18.09.17. Vi organiserer pr.dd. 75% av
de organiserte i ConocoPhillips Norge.
4. Bedriftsinterne saker
4.1. Rustesting: Bedriften har det første tilfellet av positiv rusmiddeltest i forbindelse med tilfeldig
rustesting.
4.2. Medbestemmelse skiftordning: Trond etterspør evaluering av nåværende skiftordning. Det er
vanlig at evaluering og ny avstemning av eksisterende skiftordninger skjer hvert femte år.
Konklusjonen i styremøtet ble at det kan diskuteres i noen grupper som går skift, hvor dette
er ønskelig. Det ble kommentert i møtet at mange av gruppene som går skift er fornøyd med
dagens skiftordning.
4.3. Års hjulet (datoer for seminarer, EWC, årsmøte mm.): Styret ønsker å få laget et års hjul.
Planen er at års hjulet blir et fast punkt på styremøtene fremover. Ståle har ansvaret for å få
dette på plass.
4.4. Silver saken: Geir Terje opplyste at det enda ikke foreligger svar fra juridisk i forbundet på
henvendelsen fra Ekofisk-Komiteen i denne saken.
4.5. Velferd: Fulltidsstillingen er besatt. Eva Svela begynte i stillingen 1. september.
Julebord: Bedriften har besluttet at det vil bli julebord i år.
4.6. VIKING prosjektet: Geir Terje informerte at bedriften vil, som et mulig sparetiltak, ha en
gjennomgang av reiseplanene til ansatte i bedriften.
4.7. Konkraft: Geir Terje (E-K sin deltaker i en Konkraft arbeidsgruppe) informerte om en Konkraft
rapport som er planlagt ferdig i løpet av 2018. Rapporten handler om data innsamling (f.eks.
seismikk) og deling av data mellom selskap som opererer på norsk sokkel.

5. Økonomi og administrasjon.
5.1. Geir Terje gikk gjennom regnskapet og budsjettet frem til og med august 2017. EkofiskKomiteen har en god og sunn økonomi.
5.2. Kommentar angående sosialfond posten i budsjettet. Styret besluttet at fra og med 2018 så
må refundert beløp fra denne posten være for behandling som er blitt utført for året det
søkes for. M.a.o. behandling 2018 refunderes fra 2018 budsjettet.
5.3. Endringer i styret fra august 2017: Siste års leder for Individuelt Hav, Atle B. Kristiansen, går
av med pensjon i september. Nestleder for denne gruppen, Tone-Lise Håland, går fra og
med september inn som leder for Individuelt Hav.
5.4. Geir Terje informerte også om Eriks pappaperm (ref. referat fra sist styremøte), og at den går
som planlagt og at Eirik er tilbake på jobb 23. oktober.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. I forbindelse med Ekofisk-Komiteen’s TV kurs på fergen mellom Oslo og Kiel i 2017 vil det
være en spørsmål og svar seksjon (Q & A) som Anbjørn vil ha ansvaret for. Geir Terje sitt
ønske i dette møtet var at alle i styret oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer å sende inn
spørsmål til denne delen av TV kurset.
6.2. Ståle informerte om tillitsvalgt samlingen for E-K land i Sirdal 31. august og 1. september.
Tilbakemeldingen fra deltakerne på samlingen er at den var veldig bra, de fremhevet at den
var både nyttig og informativ.
7. Prosjekter
7.1. Anbjørn informerte styret på Tor 2/UWP prosjektet. Anbjørn etterlyste bedre involvering fra
bedriften i forbindelse med dette prosjektet. Status: Enda ikke avgjort hvilken løsning (UWP
eller Subsea) ConocoPhillips går for i dette prosjektet.
8. Vernefaglige saker som er pågående.
KHVO, Frode Nirisen, orienterte om status på følgende saker:
8.1. Stuplivbåttrening med simulator.
8.2. Hvorfor det ikke kompenseres for bortfall av evakueringsmiddel redningsstrømpe på EKOC.
8.3. Manglende trening for stedfortreder for skadeleder.
8.4. Nye livbåter EKOK og bruker involvering.
8.5. Benevnelse VO på EKO Complex: Diskusjon rundt organiseringen av epost adresser for
vernetjenesten på komplekset. Det ble besluttet i styret at på nåværende tidspunkt blir det
som det er.
8.6. GIMAT øvelse: Frode informerte om at vernetjenesten har stilt spørsmål til bedriften om
manglende involveringen av vernetjenesten i denne øvelsen. Vernetjenesten har fått svar fra
bedriften på denne henvendelsen.
8. Eventuelt

Møtet avsluttet kl.15:00

