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1. Åpning ved Eirik Birkeland
Eirik åpnet møtet kl.11:00.
2. Protokoller og referater
2.1. Vi gikk gjennom referat fra styremøtet 23. januar 2018. Etter noen tekstendringer ble
referatet godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten frem til 19.2.2018. Stabile medlemskapstall
siden sist styremøte.
3.2. Årsmøtesaker. Eirik informerte styret om sakene til årsmøtet 2018.
3.3. Elektronisk valg. Ståle informerte om intern forvirring i Ekofisk-Komiteen Land i forbindelse
med valg av tillitsvalgte og hvordan det vil bli kjørt dette året (som blir gjennomført
elektronisk for første gang på land). Nepco og Ekofisk-Komiteen Land har planlagt valget
forskjellig og spørsmålet går på hva vedtektene sier. Eirik svarte at alle grupper skal følge
vedtektene når det gjelder valget, men presiserte at styret har anledning til å godkjenne
avvik. Eirik sjekker med valgkomiteen at valgene er planlagt i tråd med vedtektene.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Siste protokoller. Eirik informerte styret om protokoller i januar og februar 2018. Følgende
protokoller er signert:
- Fagarbeider vandring til S0.
- Avtale om innleie.
- Innleie av ekstra brønnserviceledere i WellOps.
- Måltidskompensasjon i.f.m. helikopterforsinkelser på heliport.
- Scandic Airport Hotel for ansatte med 07:00 flight.
- Svingskiftkompensasjon.

5. Økonomi og administrasjon
5.1. Budsjett 2018/Regnskap 2017. Geir Terje gikk gjennom regnskapet for 2017 og presenterte
budsjett for 2018. Regnskap 2017 og framlegg til budsjett 2018 ble godkjent av styret.
5.2. Sosialfond. Ståle informerte om sak sendt inn til Ekofisk-Komiteen angående forslag til
vedtektsendring for å fjerne kravet om henvisning fra fysioterapeut for å kunne søke støtte
fra sosialfondet. På grunn av fristen for forslag til årsmøtet 2018 er ute må forslaget eventuelt
sendes inn til årsmøtet neste år.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Styrkekonferansen 2018. Eirik oppfordret styremedlemmer og tillitsvalgte til å melde seg på
denne konferansen.
6.2. LO sin regionkonferanse. Eirik informerte styret om arrangementet og at Tone-Lise blir
Ekofisk-Komiteens representant på konferansen. Den blir arrangert 15. og 16. mars.
7. Prosjekter
7.1. UWP/Tor 2. Anbjørn informerte styret om status i prosjektet. Det er ikke, pr. dags dato,
vedtatt hvilken løsning som blir valgt (UWP eller Subsea).
7.2. VIKING. Geir Terje informerte styret om status for kostnadsbesparende tiltak og mål
bedriften har i forbindelse med arbeidet i denne gruppen.
7.3. Konkraft. Geir Terje informerte styret at rapport fra arbeidet i dette prosjektet er ferdig.
Industri Energi vil innkalle tillitsvalgtsrepresentanter i prosjektet til et avslutningsmøte.
7.4. Fjerningsarbeidet. Fredrik informerte styret om status i fjerningsarbeidsprosjektet, og om
fjerningsarbeid som skal utføres i 2018.
7.5. Omorganiseringsprosjektet offshore. Anbjørn informerte styret om status så langt, og om
aktiviteten i gruppen som arbeider med å komme i mål med en anbefaling innen uke 14.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Aktivitetsliste. Ingen saker.
8.2. Velferd. Ingen nye saker siden sist styremøte. Ståle informerte at budsjettmøte for velferden
vil bli gjennomført 26. februar.
9. Vernefaglig
9.1. KHVO, Frode Nirisen, informerte om følgende saker:
- Det er opprettet en arbeidsgruppe til å utvikle håndbok for elektrikere. Knut Leo Strømme er
arbeidstakerrepresentant i gruppen.
- Det er også opprettet en arbeidsgruppe som skal se på brønnbarrierene. Glenn Sætre er
med som arbeidstakerrepresentant.
9.2. Arbeidsgruppe MOB beredskap. Anbjørn informerte om status i dette arbeidet.
.
10. Eventuelt

Møtet avsluttet kl.17:30

