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1. Åpning ved Eirik Birkeland
Eirik åpnet møtet kl.12.00.
2. Protokoller og referater
2.1. Vi gikk gjennom referat fra 26. juni, referat ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten frem til 18.07.17. Vi organiserer pr.dd. 75% av
de organiserte i ConocoPhillips Norge.
4. Økonomi og administrasjon.
4.1. Geir Terje gikk gjennom regnskapet og budsjettet frem til og med juni 2017. Ekofisk-Komiteen
har en god og sunn økonomi.
4.2. Endringer i styret fra medio august 2017. Vår leder Eirik Birkeland går ut i pappapermisjon fra
14. august. I denne forbindelse vil nestleder Geir Terje Stengårdsbakken fungere som leder
og Anbjørn Lærdal gå inn som nestleder. Trond Haugbjørg går inn som styremedlem og HVO
for Anbjørn Lærdal. Endringene er gjeldene frem til Eirik er tilbake fra permisjon 23. oktober.
5. Konferanser, kurs og studiearbeid
5.1. Også i 2017 vil Ekofisk-Komiteen arrangere TV kurs på fergen mellom Oslo og Kiel for sine
tillitsvalgte og verneombud. Kursene vil gå med 3 ukers mellomrom slik at alle VO og
tillitsvalgte får anledning til å delta. Kursene vil bli arrangert 21. – 23. november og 12. – 14.
desember. Vi oppfordrer dere alle til å melde dere på dette kurset. Ekofisk-Komiteen ordner
med bestilling av reise og overnatting.
5.2. Vi vil oppfordre verneombud og tillitsvalgte til å melde seg på HMS konferansen til Industri
Energi. Konferansen holdes på Clarion hotell Air på Sola den 5. og 6. september 2017.
Samtidig vil vi oppfordre alle tillitsvalgte og verneombud å gå inn på IE kurs og konferanse og
se om det er noen kurs av interesse: https://www.industrienergi.no/kurs-og-konferanse/
5.3. Ståle Skretting informerte om at det i år blir tillitsvalgt samling for E-K land i Sirdalen.
Samlingen blir 31. august og 1. september.

6. Prosjekter
6.1. Anbjørn oppdaterte styret på Tor 2/UWP prosjektet. Vi planlegger møte med Statoil kubben
angående høringsfristen for regelverket for enklere innretninger.
6.2. Geir Terje oppdaterte styret på arbeidet i Viking prosjektet. Fokusområdet er å gi mulighet for
effektive dager og ha fokus på hele kjeden fra planlegging til utførende part.
6.3. Geir Terje oppdaterte styret med Industri Energi sitt arbeid i Konkraft. Her er det 4
arbeidsgrupper. Ekofisk-Komiteen er representert i arbeidet med leting og boring. Fokuset er
å følge aktiviteten, hvordan være konkurransedyktig og å skape arbeidsplasser.
7. Bedriftsinterne saker
7.1. Gjennomgang av listen med avsluttede saker.
7.2. Gjennomgang av årshjulet. Datoer for seminarer, EWC, årsmøte mm.
8. Vernefaglige saker som er pågående.
8.1.1. Trening av stedfortreder i alle roller: Her er det flere som ikke får den opplæringen de
har behov for. Det er viktig at alle stedfortredere har en robust opplæring slik at de kan
gå inn i sine dedikerte roller.
8.1.2. Kommunikasjon på Mob båt: Det vil bli et prøveprosjekt på EldBravo der de skal prøve
ut nytt kommunikasjon system i båten. Dette vil gå parallelt med dagens system. HVO
har foreløpig fått tilbakemeldinger om at det nye fungerte godt.
8.2. Arild E. Andersen oppdaterte styret om opplæring på redningsstrømpe offshore. Det har nå
vært 2 runder med opplæring offshore for dedikert personell. Dette har foregått i uke 30 og
32. Siste runde er planlagt i uke 34. Arild har fått gode tilbakemelding fra personellet offshore.
8.3. Anbjørn Lærdal oppdaterte styret på Mob båt saken på Tor. Vi vil sende inn våre
kommentarer og fortelle at vi er uenig i bedriftens ønske. Vi forventer at Mob båt blir stående
til prosjektet er ferdigstilt. Ikke mottatt svar på henvendelsen fra juni.
8.4. Simulator trening på stuplivbåter: Vi har hatt inne 4 livbåtførere som har evaluert dette kurset.
Alle hadde bemerkninger. Bemerkningene er sent til kontraktansvarlig. Vi forventer at kurset
blir modifisert før livbåt førerne skal gå på dette kurset høsten 2017. Simulator trening er et
godt supplement men vi må også beholde øvelsene på stuplivbåten i fremtiden.
9. Eventuelt
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