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1. Åpning 
1.1 Leder Geir Heddeland åpnet møtet.                                                                        

 
           

2. Protokoller/referat 
2.1 Referat fra 19/10 gjennomgått og godkjent.  
 
 

3. Organisasjon og medlemmer 
3.1 Jevn økning i medlemsmassen. Vi er inne i en god trend og klarer å 

verve flere enn de som går av. 
3.2 Geir informerte om arbeidet i forbundet Industri Energi. 
3.3 Nepco: Stabilt medlemstall. 

- Asbjørn informerte om Ledelseseminaret i Sandnes og status på 
det nye raiting systemet. 
  



3.4 Negotia: Samarbeidet frem til nå har gått fint. Avklaring om 
videreføring av samarbeidet mot en sammenslåing blir tatt rett over 
nyttår. 

 
3.5 Årsmøtet 2011: Info om frister publiseres på E-K sin hjemmeside.   

- Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid, og la frem en 
foreløpig innstilling til de TV på den siste TV konferansen til Kiel. 

 
3.6 Resultatliste: Stadig nye milepæler blir tillagt denne listen. 
 

                                                                                                                                                           
4. Tariff, lønn og arbeidsvilkår 

4.1 Rating: Ny matrise er utarbeidet og protokoll signert. Geir 
gjennomgikk hvilke praktiske endringer dette vil få for de som er 
omfattet av matrisen. Enighet om å unngå ”forced ranking”. 

 
4.2 Ny pensjons reform: Denne er gjennomgått med alle TV på 

tillitsvalgt konferansen på Kiel fergen. 
 

 
5. Økonomi 

5.1 E-K har en sunn og god økonomi.  
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1 TV-Kurs til Kiel: Vi gikk gjennom tilbakemeldingene fra kursene vi 

hadde på Kiel fergen. De tillitsvalgte hadde gode presentasjoner og 
tilbakemeldingen har vært gode. Ellers var dette det siste TV kurset 
Steinar Egeland var kursleder på. Han har valgt å pensjonere seg 
nå i mars 2011.  

 
 

7. Prosjekter 
7.1 Gjennomgang av Copno offshore organisasjonen: Geir informerte 

om status.  
7.2 GEA – Ekofisk Fremtid: Gjennomgang av status i prosjekt. Ptil var 

fornøyd med arbeidet i Singapore. Det har vært en utfordring å ikke 
ha fulltidsrepresentant tilstede på byggeplassen. Hms avdelingen i 
Singapore skal utvides med en ny stilling. 

7.3 HAVEN: Gikk gjennom forslag fra drift om hvor personellet skal bo 
på komplekset.  

  
8. Bedriftsinterne saker 

8.1 EWC: Neste møte blir i uke 10.  
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