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1. Åpning ved Eirik Birkeland
Eirik åpnet møtet kl.0900.
2. Protokoller og refrater
2.1. Gikk gjennom referat fra 23.8.16. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Rolf gikk gjennom medlemsoversikten frem til 1. september.
3.2. Styrevalg 2017: Det ble informert om at valgkomiteens arbeid er i rute.
3.3. Eirik informerte styret om at Industri Energi planlegger en kampanje på Ekofisk for å drive
opplysning og verving til forbundet. Vi i Ekofisk-Komiteen blir oppfordret til å hjelpe forbundet
sine representanter med å tilrettelegge for at kampanjen går greit.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Eirik ga en oppdatering på årets lokale forhandlinger. Han ga også en oppdatering på
uenighetsprotokollen som går på null oppgjøret for grad 17+.
4.2. Fortsatt uenighet om svingskift. Det vil bli laget uenighetsprotokoll og tvisten vil bli sendt
videre til Industri Energi for tvistebehandling. Vi venter på svar fra forbundet.
5. Økonomi og administrasjon.

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.

6.2. Årsmøte 2017: Eirik gikk gjennom tidfristene for årsmøte. Bekrefter at også ledelsen har svart
positivt på innbydelsen til årsmøte. Årsmøtet avholdes 14.-15. mars. Frist for innsendelse av
forslag settes til 2. januar.
6.3. Ekstraordinært landsmøte 17 nov.: Leif Sande gir seg som forbundsleder og går inn i
politikken som Stortingskandidat for Hordaland Arbeiderparti. Ekofisk-Komiteen har spilt inn
Frode Alfheim som ny leder og Lill-Heidi Bakkerud som ny nestleder i forbundet.
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. Remie oppdaterte faktalisten for EK sine oppfylte mål.
8.2. Viking prosjektet: Geir Terje oppdaterte styret. Dette er en forlengelse av kostreduksjonen
som ble gjennomført i 2015. Geir Terje følger dette arbeidet videre som vår representant.
9. Vernefaglig.
9.1. KHVO informerte om Industri Energi sin Nattskift konferanse. Eirik oppfordrer alle
Tillistsvalgte og Verneombud til å melde seg på denne konferansen.
9.2. Frode oppdaterte styret om funn av korrosjon på nye ventiler på Eld Sierra, EkoZ og EkoJ.
9.3. Oppdaterte styret på endringsforslaget i samordningsdokumentet for SFOA. Ingen
tilbakemelding fra HMS avd på vårt forslag.
9.4. De nye hanskene ble diskutert.
9.5. Utvidet granskning blir iverksatt på hendelsen med mye overtid i SD 2016. Mandat er kommet
og HVO Geir T. Stengårdsbakken deltar i granskningen.
9.6. Redningstrømpene offshore: Vi er særdeles kristiske til bedriftens forslag til opplæring for
bruk av redningstrømpe. Norsk Olje og gas har innrømmet feil opplæring på skolene vi
bruker. Og alikevel har bedriften kommet med forslag om kun minutters opplæring i
forbindelse med safety møter. Ref. 6 ukers plan. Vi forventer at bedriften lærer opp et riktig
antall personer frem til alle har fått den nye opplæringen på GSK repetisjonskursen for å
arbeide offshore, dette vil ta min 4,5 år før alle har fått gjennomført.
10. Eventuelt
11. Oppdatering av saker fra Industri energi
11.1.
Vi vil sende støtte erklæring til streikekomiteen for Oljeservice.
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