Styremøte

07.08.2018
Kl. 10:00
Til stede:
Leder
Nestleder
2. Nestleder
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
HVO/Leder EK-Land

Eirik Birkeland
Geir Terje Stengårdsbakken
Frode Nirisen
Arild E. Andersen
Trond Haugbjørg (vikar)
Ståle Skretting – Referent

1. Åpning ved Eirik Birkeland
Eirik åpnet møtet kl.10:00.
2. Protokoller og referater
2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 26. juni. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten frem til 7.8.2018. Medlemstallet er
stabilt.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Eirik informerte om avstemmingen om det skal være avstemming på ny skiftordning
i Ekofisk kompleks produksjon. Resultatet ble at Ekofisk-Komiteens medlemmer i
gruppen ikke ønsket ny avstemming. Dagens skiftordning blir derfor videreført.
5. Økonomi og administrasjon
5.1. Geir Terje gikk gjennom regnskap og budsjett frem til dags dato. Tallene viser sunn
økonomi og at vi ligger godt an i henhold til budsjett.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Tillitsvalgtkurs Kielfergen. Eirik informerte styret at kursene er nå annonsert på
Ekofisk-Komiteens hjemmeside og at påmeldingen har startet. Årets tillitsvalgtkurs
vil bli gjennomført 6. - 8. november og 27. - 29. november.
7. Prosjekter
7.1. Tor 2. Ingen ny informasjon i dette prosjektet.
7.2. Fjerningsarbeidet. Arild informerte om status i prosjektet.
7.3. Omorganiseringsprosjektet offshore. Geir Terje informerte om status i prosjektet.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Velferd. Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden.

8.2. Forpleiningskontrakt Ekofisk. Styret diskuterte forpleining og renhold generelt.
9. Vernefaglig
Granskinger:
9.1. Gransking 1: Arild, Ekofisk-Komiteens representant i granskingsgruppen, informerte
om gransking i forbindelse med en kranhendelse på FTP plattformen. Rapporten er
ferdig og sendt til Petroleumstilsynet.
Gransking 2: Geir Terje informerte om gransking av en hendelse i forbindelse med
brudd på hviletidsbestemmelsene i CAT 3 prosjektet (fjerningsprosjektet). Anbjørn
har vært Ekofisk-Komiteens representant i granskingsgruppen. Rapporten er ferdig
og sendt til Petroleumstilsynet.
Gransking 3: Trond, Ekofisk-Komiteens representant i granskingsgruppen,
informerte om hendelse som handler om en avkappet bolt på et stillas på Ekofisk
hotell. Granskningen pågår fremdeles.
9.2. Hanskebruk: Geir Terje informerte om bekymring fra ledelsen i bedriften angående
hanskebruk offshore. Møtet gikk gjennom HMS dokumenter som omhandler
ConocoPhillips sine retninglinjer og krav i forbindelse med med bruk av personlig
verneutstyr inkludert hanskeplakaten. Ekofisk-Komiteen vil på bakgrunn av det gi en
tilbakemelding angående saken.
9.3. TV-VO logg. Eirik informerte møtet om at det er opprettet OneNote dokumenter for
loggføring og samarbeid på tvers for alle tv/vo grupper offshore. Tillitsvalgte og
verneombud har fått en e-post med oppfordring om å bruke disse.
10. Eventuelt

10.1.
Eirik informerte møtet om bedriftens kostreduksjonprosess som pågår i
Houston.
Møtet avsluttet kl.14:00

