
 

 

Styremøte  
Ekofisk-Komiteen  

16.11.2016 
Kl.09:30 

 
 
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/Leder EK-Land   Ståle Skretting 
Leder Individuelt Hav  Atle B. Kristiansen 
 
 
 
1. Åpning ved Eirik Birkeland 

Eirik åpnet møtet kl.0930.  
 

2. Protokoller og refrater  
2.1. Gikk gjennom referat fra 23.8.16. Referatet ble godkjent med mindre endringer. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Rolf gikk gjennom medlemsoversikten frem til 9.11.2016, vi organiserer pr.dd. 75% av de 
organiserte i ConocoPhillips Norge. Rolf oppdaterte styret om arbeidet som pågår med 
karrierestigen for operatørene. 

3.2. Eirik gikk gjennom forslag til vedtektsendringer som legges frem for årsmøte 2017. 
3.3. Industri Energi på Ekofisk: Rolf oppdaterte styret om arbeidet som pågår mellom I-E klubbene 

på Ekofisk. 
  

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. Ny uførepensjon i ConocoPhillips: Rolf og Remie oppdaterte styret om arbeidet med den nye 

uførepensjonsordningen. ConocoPhillips har valgt å legge seg på en modell som vil gi 
tilsvarende ytelser som har vært i den gamle ordningen.  

 
5. Økonomi og administrasjon. 

5.1. Rolf gikk gjennom regnskapet frem til 1. november 2016. Regnskapet er i rute i forhold til 
budsjettet for 2016. 

 
6. Konferanser, kurs og studiearbeid 

6.1. Årsmøte 2017: Årmøte blir 14. – 15. mars 2017. Siste frist for å sende inn saker til årsmøte er  
2. januar. Vi oppfordrer alle til å sende inn forslag allerede nå. Saker som sendes inn sendes 
via din tillitsvalgt. Det er de som skal fremlegge sakene på årsmøte.   



 
7. Prosjekter 

7.1. Anbjørn oppdaterte styret i arbeidet med broen som skal brukes for å få personell fra båt over 
til ubemannet wellhead platform (UWP).  

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. Lite effektivt arbeid. 

7.3. Prosjekt: Rune Mong og Felix Habedanck ga styret en oppdatering i arbeidet med Victor C og 
deres prosjektportefølje.  

7.4. Anbjørn oppdaterte styret på arbeidet med dimensjoneringsanalyse for Embla. 
 
8. Bedriftsinterne saker 

 
9. Vernefaglig. 

9.1. Redningstrømpe offshore: KHVO informerte om informasjon og oppfordring til I-E om å bringe 
saken opp i sikkerhetsforum og med Ptil. Dette er et bransjeproblem.  

9.2. Frode er invitert av Airbus for å forklare det tekniske rundt Turøy-ulykka. Styret i Ekofisk-
Komiteen er samstemte i at det er uaktuelt å besøke et selskap vi ikke har noe tillit til etter 
ledelsens uttalelser mindre enn 48 timer etter ulykken. 

9.3. Geir Terje oppdaterte styret på den utvidede granskningen fra SD 2016.  
 

10. Eventuelt 
 

11. Oppdatering av saker fra Industri energi 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Møtet avsluttet kl. 1415 
 

 


