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

Rolf Bolstad
Eirik Birkeland
Frode Nirisen - Referent
Remie Gildrenes
Ståle Skretting
Asbjørn Ekse

1. Åpning ved leder Rolf Bolstad
1.1. Rolf åpnet møte og gjennomgikk agenda for møte.

2. Protokoller/referater
2.1. Gikk gjennom referat fra 26.03.14. Referat godkjent.
2.2. Tilbakemeldinger fra årsmøte 2014.
3. Organisasjon og verving
3.1. Vi har fremdeles en stabil medlemsmasse, vi er nå 1469 medlemmer.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Eirik informerte om pågående lønnskorrigeringer. Blant annet om forskjellen på operatør og
NR avtalen når det gjelder ansiennitet.
4.2. Likebehandling når det gjelder bonus. Her informerte Rolf om sykepleierne i Semco og
stevningen som ble sent inn rett før påsken.
5. Økonomi og administrasjon
5.1. Ekofisk-Komiteen har fremdeles en sunn og god økonomi og vi holder budsjettene som er
satt opp.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Lo samarbeids konferanse: Eirik gjennomgikk konferansen som vi hadde her i Tananger.
Deltagerne er hovedtillitsvalgte og hovedverneombud fra våre leverandør bedrifter. Copno
ledelsen oppdaterte konferanse deltagerne med å gi en oppdatering på prosjektene ute på
Ekofisk.

6.2. TV kurs 2014: Vi planlegger kurs på Kiel fergen høsten 2014. Vi bestiller plass allerede i
disse dager slik at dato for kursene blir offentlig gjort tidlig på året, før sommerferien.
6.3. Arbeidsmiljø ved boring/produksjon i Arktisk: Vi vil delta i dette samarbeidet gjennom Industri
Energi. Det er mange utfordringer for å kunne gjennomføre helårsdrift oppe ved
Barentshavet. Blant annet: Logistikk, infrastruktur, bekledning, været mm.
6.4. Tariffkonferansen 2014: Denne finner sted 29. april. Vi vil delta på årets tariffkonferanse med
3 deltakere, dette blir Rolf, Erik og Ståle.
7. Prosjekter
7.1. Asbjørn Ekse oppdaterte styret på prosjektene. Han informerte om arbeid som ikke er
ferdigstilt på EkoL.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Rolf oppdaterte styret på innleie praksisen i Copno.
8.2. Rustesting: Rolf oppdaterte styret. Informerte om klagen som er sendt til Ptil. 1. april 2014.
8.3. Endring av praksis ved kompensasjon, nattillegg, beredskapsøvelser og sykemeldinger.
9. Vernefaglig
9.1. Rolf oppdaterte styret om videre bruk av Ekofisk FTP. Det vil i fremtiden være ca. 300 kvm.
som er tilgjengelig på FTP. Dette vil være ved hovedbryter til EkoA og livbåtstasjonen på
østsiden. Det vil i den kommende tid være større fokus på inspeksjon av de åpne områdene.
Vi vil ikke oppleve at utstyr faller ned der personell skal ferdes.
9.2. Damegarderober på EkoL: Remie informerte at det kommer flere reaksjoner på at vi har bygd
en plattform uten delt garderobe. Dette burde ikke blitt gjort.
9.3. Rigginntak: 24. mars ble det satt ned en gruppe som skulle se på muligheten for å forbedre
den praksisen som er brukt den siste tiden, dette med tanke på feil som er gjort i forbindelse
med Rowan Gorilla 6. Det har ikke vært noen møter siden denne dagen.
9.4. Toalett forholdene på Eldfisk kompleks: Dette har vært en vanskelig sak som har gått frem og
tilbake mellom drift og prosjekt organisasjonen. Her har det vært dårlig planlegging. Vi
anbefaler at slike saker må tas opp på LSU i en veldig tidlig fase. Andre prosjekter klarer
også å holde fokus på sanitære forhold.
9.5. Remi informerte om hendelsen på EkoJ skumanlegg. Problemer med PA meldinger,
problemer med å formidle hvor hendelsen fant sted.
10. Pågående aktiviteter
10.1.
Ekofisk-Komiteen på 1. mai: Også i år vil Ekofisk-Komiteen være representert i
Stavanger på 1. mai. Vi stiller med fane og satser på at mange av medlemmene stiller.
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