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1. Åpning ved leder Eirik Birkeland
Eirik åpnet møte og gikk gjennom agenda for dagen.
2. Protokoller/referater
2.1. Gjennomgang av dei siste møtereferatene. Referatene ble godkjent og legges ut på
hjemmesiden.
3. Organisasjon og verving
3.1. Oppdaterte status på medlemsutviklingen frem til d.d. Vi har fremdeles positiv
medlemsutvikling.
3.2. Ungdomsutvalget i E-K har opprettet en egen facebook side. Ansvarlig er Ola Wetteland.
3.3. Årets julekort er nå ankommet og sendes ut fortløpende. Oppfordrer alle til å oppdatere
adresse listene.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Føring av timelister. Det har vært en del diskusjoner om hvordan timelistene skal føres. Alt
arbeid som knyttes til etter arbeidstid skrives som overtid. Tilkalling etter arbeidstid er call out.
Ref. EK-hjemmeside http://www.ekofiskkomiteen.no/modules/m02/article.aspx?CatId=51&ArtId=838#ScrollAnchor
4.2. Lønnsoppgjøret 2015: Forhandlingene på operatøravtalen blir 6. – 7. mai.
4.3. Reduksjonen på pendlertillegget er stoppet og reversert. Er det fremdeles noen som blir
trukket, er dette feil og må meldes inn til E-K.

5. Økonomi og administrasjon
5.1. Budsjett og regnskap: Pr. idag ligger vi godt innenfor budsjetterte utgifter.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Vi har startet arbeidet med årsmøte 2015. Dette skal foregå i Stavanger 11. og 12. mars.
6.2. Oppsummering av tillitsvalgt kursene på Kiel fergen: Mange gode tilbakemelding på emnene
som ble arbeidet med på kurset. Hovedtema var endringer på arbeidsmiljøloven. Det kom
også tilbakemeldinger på at det til tider var litt tungt stoff, men det er litt av begge deler.
6.3. Eirik Birkeland ga et resyme av landsmøte og sakene der.
Rolf Bolstad sitter i forbundsstyret. Eirik Birkeland sitter i landsstyret. Geir Terje
Stengårdsbakken er 1. vara til landsstyret. Frode Nirisen er 2. vara til landsstyret.
Alle må gjøre det beste de kan for at våre saker når frem i Industri Energi.
6.4 Styret skal på kurs 03.12.14 for å få innføring i nytt saksbehandlingssystem E-K.
7. Prosjekter
7.1. Asbjørn Ekse oppdaterte styret på Tommeliten prosjektet. Avgjørelse om videre drift av
prosjektet forventes tatt i løpet av desember 2014.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Geir Terje Stengårdsbakken oppdaterte styret i det pågående arbeidet med kostnadskutt.
9. Vernefaglig
9.1. Beredskapstrening offshore. På bakgrunn av at vi ikke er enige med Copno om hvordan
beredskapstrening blir praktisert offshore, vil det bli avholdt et møte med HMS avdelingen
04.12.14. Her forventer vi at vi kommer til en enighet om at alle som står på
beredskapslistene har beredskapstrening hver tur.
9.2. Det er kommet flere reaksjoner på at matkonseptet offshore skal forringes i kontrakten som
skal gjelde fra 02.01.15. Her vil vi avtale møte med kontrakt ansvarlig for å få en oversikt over
hvordan dette vil bli. Vi vil forvente at avtalen ikke forringes.
9.3. Beredskapstrening onshore: Det er mange reaksjoner offshore på at kurs og trening på land
ikke står til forventningene. Noen opplever at de får så lite tid på beredskapskursene at de
føler at det bare skal dokumenteres at de har vært til stede. For å komme offshore i 1985
måtte alle ha 12 dagers kurs, i dag er det nok med 4 dager.
10. Pågående aktiviteter
10.1 Anbjørn oppdaterte styret om arbeidet med PM01. Han presiserer at det er viktig at vi
korrigerer PM'er og sender inn PM-rev der dette er nødvendig. Det er nå utarbeidet CBT for
SAP. Dette fordi at vi skal bli mer uniforme når vi skriver arbeidsordre. Vi har tro på at
denne CBT kan forbedre vedlikeholdet offshore.
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