Styremøte

20.04.2018
Kl.10:00

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

Eirik Birkeland
Geir Terje Stengårdsbakken
Frode Nirisen
Anbjørn Lærdal
Arild E. Andersen
Tone-Lise Håland
Ståle Skretting – Referent

1. Åpning ved Eirik Birkeland
Eirik åpnet møtet kl.10:00.
2. Protokoller og referater
2.1. Referat ble ikke gjennomgått i forrige møte, gikk derfor gjennom referatene fra styremøtet 19.
februar og 12. mars 2018 i dagens styremøte. Etter noen tekstendringer ble begge
referatene godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten frem til 19.4.2018. Stabilt medlemskapstall
siden sist styremøte.
3.2. Årsmøtesaker. Gikk gjennom forslag fra Trond Haugbjørg om å lage en presentasjonsmal
som kan brukes på medlemsmøter i Ekofisk-Komiteen.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Geir Terje gikk gjennom saken som handler om avstemning på ny skiftordning på Eld C.
5. Økonomi og administrasjon
5.1. Geir Terje gikk gjennom budsjett og regnskap så langt i 2018.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Styrkekonferansen 2018 i Industri Energi. Eirik informerte om konferansens innhold og
presentasjoner. Ekofisk-Komiteen deltok med 4 representanter på konferansen.
6.2. LO sin regionkonferanse. Tone-Lise informerte styret om arrangementet. Tone-Lise var
Ekofisk-Komiteens representant på konferansen. Konferansen ble arrangert 15. og 16. mars.
7. Prosjekter
7.1. UWP/Tor 2. Anbjørn informerte styret om status i prosjektet. Avgjørelsen om hvilken løsning
som velges blir tatt i midten av mai.

7.2. Mob. båt. Anbjørn informerte og viste en presentasjon med skisser til løsning i forbindelse
med prosjektet.
7.3. VIKING. Ingen ny informasjon i dette prosjektet.
7.4. Fjerningsarbeidet. Ingen ny informasjon i dette prosjektet.
7.5. Omorganiseringsprosjektet offshore. Anbjørn informerte styret om status så langt i
prosjektgruppen som ser på omorganiseringen av offshoreorganisasjonen. Arbeidet skulle
egentlig vært ferdig i uke 14, men arbeidet er ennå ikke ferdigstilt.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Aktivitetsliste. Ingen saker.
8.2. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden.
9. Vernefaglig
9.1. KHVO, Frode Nirisen, informerte om aktuelle vernefaglige saker i bedriften.
.
10. Eventuelt
Geir Terje informerte om to aktuelle saker som handler om pensjon.

Møtet avsluttet kl.14:00

