
 

 

Styremøte  
Ekofisk-Komiteen  

17.06.2014 
 

Kl.1015 
 

 
Tilstede:   
2. Nestleder    Frode Nirisen – Referent 
HVO/styremedlem  Geir Terje Stengårdsbakken  
HVO/Styremedlem   Remie Gildrenes 
HVO/Styremedlem  Anbjørn Lærdal  
HVO/EK-Land   Ståle Skretting 
Nepco/prosjekt  Asbjørn Ekse  
 
   
 
 
1. Åpning ved Geir Terje Stengårdbakken. 

1.1. Geir Terje åpnet møte og informerte om bakgrunnen for at Rolf og Eirik ikke var til stede på 
møte. Dette skyltes den pågående rettsaken i Stavanger angående ulovlig innleie. Deretter 
informerte han om at Rolf Bolstad tar permisjon etter ferien og blir borte august, september 
og oktober. I denne perioden går Geir Terje inn som nestleder og Eirik går inn som leder frem 
til Rolf Bolstad kommer tilbake.     

 
 

2. Protokoller/referater  
2.1. Vi gikk gjennom referat fra 19.05.14. Referat godkjent. 
2.2. Vi gikk gjennom årsmøte referatet fra mars 2014. Referat godkjent. AU tar opp relevante 

saker fra spørretimen mot bedriften og innsendte forslag.  
 

3. Organisasjon og verving 
3.1. Geir Terje oppdaterte status på medlemsutviklingen frem til 15. juni, + 7 medlemmer siste 

periode. 
  

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. Geir Terje ga en status i bruddet på bransjeavtalen. Vi venter på dato fra riksmeklingsmannen 

for å ta opp forhandlingene på nytt. 
4.2. Lokale forhandlinger på operatøravtalen blir 19. – 20. august. 

 
 

5. Økonomi og administrasjon 
5.1. Ekofisk-Komiteen har en god økonomi og vi holder budsjettet som er satt opp pr. dags dato. 

 
 



 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1. Tillitsvalgtkurs for Ekofisk-Komiteen blir på Kiel fergen. Dato for samlingene blir 15. – 17. 

oktober og 3. – 5. november.  
 

7. Prosjekter 
7.1. Asbjørn Ekse oppdaterte styret på prosjektene. Asbjørn deltar nå i møtene med Mustang i 

London på Tommeliten prosjektet.  
 

8. Bedriftsinterne saker 
8.1. Geir Terje og Ståle oppdaterte om den pågående sparekampanjen fra bedriften. Det er 

ønskelig fra bedriften å oppnå 30 % innsparing.  
8.2. Geir Terje oppdaterte styret i den pågående rettsaken i tingretten i Stavanger. Rolf Bolstad og 

Eirik Birkeland er tilstede der i dag. 
 

9. Vernefaglig 
9.1. Det har den siste tiden vært en del diskusjon rundt beredskapstrening offshore. Vår intensjon 

er at alle som har beredskapskode skal trene i beredskapen offshore. 
9.2. Støy i kontrollrom. Her må vi flagge problemene til drift så tidlig som mulig og involvere HVO 

for å få hjelp. Det viser seg at bedriften arbeider veldig tregt i slike saker. På Embla har de i 
skrivende stund store problemer med støy i kontrollrommet.   

 
10. PM revisjon/vedlikeholdstyring 

10.1. Anbjørn Lærdal oppdaterte styret i det pågående arbeidet. Oppfordrer alle medlemmer 
til å sende inn PM revisjoner og oppdatere til reelle timer. Er det utstyr der pm 
programmet er falt ut må dette rettes opp og nye PM-er lages.  
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