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1. Åpning ved Eirik Birkeland
Eirik åpnet møtet kl.08:05.
2. Protokoller og refrater
2.1. Gikk gjennom referat fra 22.6.16. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Rolf gikk gjennom medlemsoversikten frem til 1. august.
3.2. Endring av vedtekter, forslag fra sak 4 på årsmøte 2016: Eirik tar denne oppgaven med å
samkjøre valg på alle tillitsvalgte i Ekofisk Komiteen i samme periode. Våren med partall.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Tarifforhandlingene 2016: Det er satt av tid til lokale forhandlinger 29. - 31. august. Vi gikk
gjennom forslagene fra alle 3 gruppene. Tariffert personell offshore, individuelt avl. personell
offshore og individuelt avl. personell onshore.
Vi har et stort forhandlingsutvalg med mange personer, når vi stiller i forhandlingsmøte prøver
vi å begrense dette til 5 personer.
4.2. Fortsatt uenighet om svingskift. Det vil bli laget uenighetsprotokoll og tvisten vil bli sendt
videre til Industri Energi for tvistebehandling.
5. Økonomi og administrasjon.
5.1. Bilene er nå byttet ut. De som er ansvarlige for bilene skal sørge for at de er presentable til
enhver tid, rene og pene. Når de ikke brukes av ansvarlig skal bilene stå på basen.
5.2. Rolf Bolstad gikk gjennom regnskapet frem til 31. juli. Ekofisk-Komiteen har en sunn
økonomi.

6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Det blir også i 2016 kurs på Kielfergen. Kursene blir i uke 45 og 48. Henholdsvis 8. – 10.
november og 30. november – 1. desember.
Det er fremdeles noen ledige plasser, oppfordrer alle TV og VO til å melde seg på kursene før
de blir fullbooket.
7. Prosjekter
7.1. Geir Terje gav styret en oppdatering på UWP prosjektet.
7.2. Anbjørn ga en oppdatering i arbeidet for EldB. Her blir det sett på vedlikeholdsstyring av
plattformer med hensyn til levetid og optimalisert drift.
7.3. Eventuell fjernstyring av Tor. Vår representant er Rune Nylund. Det blir sett på overvåking av
brønnene ved en eventuell fraflytting før plattformen fjernes.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Viking prosjektet: Dette er en forlengelse av kostreduksjonen som ble gjennomført i 2015.
Geir Terje følger dette arbeidet videre som vår representant. Njål Tønnesen overtar som
leder etter at David Hendicott gått over i ny stilling.
9. Vernefaglig
9.1. KHVO informerte om dagens HMS situasjon.
9.2. Diskuterte endringsforslagene i samordningsdokumentet for SFOA.
9.3. Sykefravær, vi gikk i gjennom forslag til sykefraværs overvåking inndelt i faggrupper og
installasjon.
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