Styremøte
Ekofisk-Komiteen
10.9 2013

Tilstede:
Leder
1. Nestleder
2. Nestleder
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
EK-Land

Rolf Bolstad
Eirik Birkeland
Frode Nirisen - Referent
Geir Terje Stengårdsbakken
Remie Gildrenes
Anbjørn Lærdal
Ståle Skretting

Møtet startet kl. 10.30
1. Åpning av møte
2. Referat fra 11.6.13
3. Organisasjon
4. Tariff
5. Økonomi
6. Kurs/konferanse
7. Bedrift internt
8. Pågående aktiviteter
9. Vernefaglig
10.Eventuelt

1. Åpning ved leder Rolf Bolstad.
2. Styret gikk igjennom referatet fra styremøte 11.6.13. Referatet er godkjent.
3. Det har også i inneværende periode vært fremgang i medlemsmassen. Det er veldig positivt at
våre medlemmer nå verver nyansatte.
4. Tviste saken om 3 ukers turer offshore ligger nå hos I-E og Nog. LO og NHO skal behandle denne
saken.
4.1. Ansiennitet innplassering for nyansatte: Denne saken blir behandlet i LO-NHO.

5. Eirik informerte om regnskapet til Ekofisk-Komiteen siden siste styremøte. Ekofisk-Komiteen har
en god og sunn økonomi.
5.1. Vi skal ikke bytte ut bilene inneværende år. Saken blir behandlet på nytt til neste år.
5.2.Opprettelsen av vedtekt gruppen er nå på plass. Dette ble vedtatt på Årsmøte 2013. Denne
gruppen skal også gjennomgå handlingsprogrammet til E-K. Medlemmer blir Geir Terje
Stengårdsbakken, Reidar Øksnevad, Rolf Bolstad + 1 representant fra Nepco.
6. Torsdag 12. og fredag 13. september blir det avholdt arbeidsseminar for E-K land. Denne
samlingen blir på Kronen Gård i Sandnes. Her vil leder Rolf Bolstad og gjester fra Industri Energi
delta.
7. Skiftordninger i prosjektene: Ekofisk-Komiteen gir ikke blankofullmakter for utvidelse av 2-2
rotasjon i prosjektene. Samtaler inn mot prosjekt og HR vil fortsette inntil vi finner akseptable
løsninger. Når det gjelder skiftordninger på Stord må vi finne en ordning som alle kan bli fornøyd
med.
8. Rolf informerte om innleide som har gått til sak mot Copno og krevd sin rett når det gjelder fast
ansettelse. Det er mange som har fått fast arbeid etter å ha brukt sine respektive klubber for å
tilrettelegge dette.
8.1. Rolf Bolstad oppdaterte styret i rusmiddelsaken. Ekofisk-Komiteen har sendt klage til
tilsynsmyndighetene 19.8.13 i denne saken.
8.2. Collaboration Tool - systematisk overvåkning: Rolf oppdaterte styret i denne saken. Info blir
lagt ut på hjemmesiden i uke 38.
9. NDT gruppen har gjort til dels alvorlige funn på våtgass systemene på EkoJ. Dette vil medføre at
vi må stenge ned produksjonen. Vi har bedt bedriften om en redegjørelse og fremlegge
dokumentasjon for at det er trygt med videre produksjon.
10. Eventuelt.
10.1.
Anbjørn Lærdal ga en liten oppdatering på kranhendelsen på Mærsk Galant. Wire
raste ut under arbeid med bytte av wire 27.8.13.
10.2.
Kamerabruk offshore: Det har kommet flere reaksjoner fra offshore om en økende bruk
av kamera ute i feltet. Vi vil sende en forespørsel til IT ansvarlig om å få en oversikt over alle
kamera som er installert på de forskjellige plattformene.

Møtet avsluttet kl. 15.50

