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Til stede:  
Leder     Eirik Birkeland 
Nestleder    Rolf Bolstad  
2. Nestleder    Frode Nirisen – Referent 
HVO/Styremedlem  Geir Terje Stengårdsbakken  
HVO/Styremedlem  Remie Gildrenes 
HVO/Styremedlem  Anbjørn Lærdal 
HVO/EK-Land   Ståle Skretting 
 
Ikkje til stede: 
Ind. avl. hav   Asbjørn Ekse 
 
   
 
 
1. Åpning ved Eirik Birkeland 

Eirik åpnet møtet og gjennomgikk agenda for møte. 
 

2. Protokoller/referater 
2.1. Gikk gjennom referat fra 16.11.15. Referatet ble godkjent. 
2.2. Gjennomgang av årsmøtereferat 2015. Referatet godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt: Rolf informerte om medlemsutviklingen siste periode, på tross av at flere 
forlater bedriften har vi også denne perioden hatt en økning i antall medlemmer. 

3.2. Eirik gikk gjennom forberedelser til årsmøte 2016. Frister og datoer er lagt ut på 
hjemmesiden.   
 

4. Tariff, lønn og arbeidsvilkår. 
4.1. Velferden: Ståle og Remie gikk gjennom endringene for velferdskomiteen. 

Ståle presenterte forslag til endringer i velferdsbudsjettet. Dette skal legges frem i neste møte 
i velferdskomiteen. 

4.2. EWC: Ny avtale ble ikke signert på sist EWC-møte. Det vil bli en forlengelse av dagens avtale 
med nødvendige oppdateringer for å være i tråd med dagens regelverk. 
 

5. Økonomi og Administrasjon 



5.1. Medlemskap i Ekofisk-Komiteen ved ulønnet permisjon: Ved lønnet tidsbestemt verv utenfor 
bedriften kan man fremdeles være medlem i Ekofisk-Komiteen. Det betales da vanlig 
kontingent.  

 
 
 

 
6. Konferanser, kurs og studiearbeid 

6.1. Arbeidsseminar for styret i Ekofisk -Komiteen. Det ble bestemt at neste arbeidsseminar blir 
våren 2016.  

 
7. Prosjekter 

Ingen saker 
   
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Ubemannede brønnhodeplattformer UWP: Geir Terje ga en oppdatering på det pågående 
prosjektet der bedriften ser på muligheten for å bygge ut marginale felt med ubemannede 
brønnhodeplattformer, såkalte UWP. Geir Terje er med i prosjektet som Ekofisk-Komiteen sin 
arbeidstakerrepresentant. 

   
9. Vernefaglig 

9.1. Vi er i dialog med bedriften for å formalisere opplæringen for VO og VVO. Dette gjelder 
Arbeidsmiljøkurs for VO og VVO samt medlemmer i BU/AMU og Felt AMU, samt 
granskningskurs og regelverkskompetansekurs. 

9.2. Vi gikk gjennom svarbrevet til Ptil angående livbåtsaken på EldA. 
9.3. Informasjon om utskifting av alle kjeledresser offshore. Ny type og «bedre kvalitet». 

 
10. Eventuelt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet avsluttet kl. 16:40 
 
 

 


