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1. Åpning ved leder Eirik Birkeland
Eirik åpnet møtet og ønsket alle velkommen til første styremøte etter valget 2015. Ingen endringer
i styrets sammensetning.
2. Organisasjon og verving.
2.1. Medlemsoversikt: Eirik informerte om medlemsutviklingen siste periode. Vi er fremdeles over
1500 medlemmer til tross for mange som tar pensjon og sluttpakker.
3. Konferanser, kurs og studiearbeid
3.1. Eirik informerte om tariffkonferansen på Thon Hotel i Stavanger som finner sted 29. april.
3.2. Årets sentrale forhandlinger blir 5. – 6. mai. Lokale forhandlinger 27. – 28. mai.
4. Bedriftsinterne saker
4.1. Eirik informerte om 2 dagers møte på Kronen gård. Rolf og Eirik informerte om revisjonen av
avtalene med bedriften.
4.2. Eirik oppdaterte styret om de pågående sakene som forbundet har mot bedriften. Over 70
innleide har fått jobb etter at de har sendt krav om fast ansettelse via Industri Energi. Vi ser
med bekymring på at noen av dommene beskriver bedriften som en useriøs aktør.
5. Konferanser, kurs og studiearbeid
5.1. Eirik tok en oppsummering av årsmøte 2015. Mye ros og litt ris. Forbedringspunkter fra årets
møte blir videreført til 2016.
5.2. TV samlingene 2015 blir på Kiel fergen. Datoene for kursene blir 20. – 22. oktober og 10. –
12. november. Skjema for påmelding blir lagt ut på hjemmesiden.

6. Prosjekter
6.1. Erik informerte om at Tommeliten prosjektet er stoppet. Vi har sent brev til Olje og Energi
departementet om vår skuffelse over dette. Prosjektet ble stoppet av Copno sine partnere,
Statoil og Total.
7. Bedriftsinterne saker
7.1. Geir Terje informerte om sparekampanjen, det er lite nytt men det har kommet mange
reaksjoner på endring av beredskapstrening, kursreduksjon, granskningsintensivitet og møte
effektivisering.
8. Vernefaglig
8.1. Frode orienterte om 3 kommende tilsyn. Vedlikeholdsstyring, avviksbehandling og
arbeidsmiljø Eldfisk kompleks. Informasjon om avvik lokalt er veldig forskjellig fra plattform til
plattform. Vi ønsker at dette blir mer uniformt på hele feltet.
8.2. Anbjørn informerte om hendelsen med gasslekkasje på EkoX.
8.3. Anbjørn informerte om at OIM og VO ser på nye muligheter for å finne kontorplasser for
personellet på EkoM. Tillitsvalgte på alle skift skal involveres i prosessen.
9. Andre pågående saker.
9.1 Diverse personalsaker.
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