Styremøte

04.09.2018
Kl. 10:00
Til stede:
Leder
Nestleder
Styremedlem (HVO)
Styremedlem (HVO)
Leder Nepco
Leder EK-Land (HVO)

Eirik Birkeland
Geir Terje Stengårdsbakken
Anbjørn Lærdal
Trond Haugbjørg (vikar)
Tone-Lise Håland
Ståle Skretting – Referent

1. Åpning ved Eirik Birkeland

1.1. Eirik åpnet møtet kl.10:00.
2. Protokoller og referater
2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 7. august. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten frem til 4.9.2018. Medlemstallet er
stabilt.
3.2. Involvering av vararepresentanter til styret. Møtet gikk gjennom denne innkomne
saken og diskuterte tiltak for innvolvering av varavalgte. Følgende ble besluttet:
Varavalgte skal få et velkomstskriv etter valget, de skal være med på en samling i
året og alle varavalgte offshore skal inviteres til alle tillitsvalgtmøter.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Kontrollroms- og koordinatortillegg. Eirik gikk gjennom tilbakemeldingene i
forbindelse med kontrollroms- og koordinatortillegget som ble forhandlet frem med
bedriften i august, og viste beregninger for hva tillegget vil bety for de berørte på
årsbasis.
5. Økonomi og administrasjon
5.1. Geir Terje gikk ikke gjennom regnskap og budsjett for denne måned på grunn av få
endringer siden styremøtet 7. august. Det ble i stedet presentert en gjennomgang
av Ekofisk-Komiteens kapitalportefølje og avkastningsrapport så langt i 2018.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Tillitsvalgtkurs Kielfergen. Eirik informerte at opplegget for kurset er klart. En ekstern
kursleder skal undervise kursdeltakerene i presentasjonsteknikk. Tillitsvalgtkursene
blir gjennomført 6. - 8. november og 27. - 29. november.

7. Prosjekter
7.1. Tor 2. Anbjørn informerte at ConocoPhillips Norge har fått godkjent AFE
(utbyggingsgodkjenning) i Houston på bygging av Subsea løsning i dette prosjektet.
Det ventes partnergodkjenning i nærmeste fremtid.
7.2. Fjerningsarbeidet. Trond informerte om status i prosjektet.
7.3. Omorganiseringsprosjektet offshore. Anbjørn informerte om status i prosjektet.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden.
9. Vernefaglig
9.1. Gransking: Trond informerte om arbeidet i granskingsgruppen av hendelsen som
gjelder en avkappet bolt på et stillas på Ekofisk hotell. Granskingen er nå i
sluttfasen.
Vernefaglig: Anbjørn og Trond informerte om aktuelle vernefaglige saker i bedriften.
10. Eventuelt
10.1.
Forbundsstyre: Eirik informerte møtet om saker på forbundsstyremøtet i
Industri Energi som han deltok på 30. august.
10.2.
Styremøtet 16. oktober ble besluttet flyttet til 23. oktober.

Møtet avsluttet kl.15:00

