Styremøte

23.10.2018
Kl. 10:00
Til stede:
Leder
2. Nestleder
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
Leder Nepco
HVO/Leder EK-Land

Eirik Birkeland
Frode Nirisen
Anbjørn Lærdal
Arild E. Andersen
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 4. september. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Valg av Varatillitsvalgt Eldfisk B. Eirik gikk gjennom sak innsendt av leder av
valgkomiteen, Oddbjørn Nilsen. Vedtaket ble som følger:
«§ 13.4.3 omtaler suppleringsvalg av VTV. Det må velges kandidater som går
samme skift som VTV som går ut. Vedtektenes bestemmelser om gjennomføring
gjelder, og derfor må alle medlemmer i den aktuelle plattform/gruppe gis anledning
til å stemme på vanlig måte. I tråd med §13.4.5 gjelder suppleringsvalg ut
perioden.»
3.2. Medlemsoversikt. Eirik gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato.
Positiv utvikling på aktive medlemmer. Det har vært en økning av medlemmer siden
sist styremøte. Særlig gjelder dette offshore.
3.3. Internposten. Eirik presenterte Internposten. Dette er et informasjons- og
diskusjonsbrev som Industri Energi har startet å sende ut til hovedtillitsvalgte i
forbundet. Denne gangen var temaet hvordan vi presenterer oss for de nyansatte og
hvilke rettigheter som ligger i avtaleverket vårt om dette. Vi var enige om å ta en
gjennomgang på våre rutiner og bli enda bedre på dette.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. HLO avlønning. Eirik gikk gjennom sak som gjelder avlønning av HLO, Helivakt og
Dekksarbeider. Eirik gikk gjennom forslag fra bedriften. Styret spillte inn
endringer/forbedringer til forslaget. Eirik vil forhandle videre med bedriften og styret
vil få et nytt redigert forslag framlagt i neste møte.

5. Økonomi og administrasjon
5.1. Eirik gikk gjennom regnskap og budsjett til dags dato. Regnskapet viser sunn
økonomi i henhold til budsjett.
5.2. Logo og maler. Eirik gikk gjennom den nye malen for brev (Word) og presentasjoner
(Powerpoint) for Ekofisk-Komiteen.Eirik vil at styret skal ta den nye malen i bruk
fremover.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Tillitsvalgtkurs Kielfergen. Eirik informerte om opplegget for årets tillitsvalgtkurs. Vi
har leigt inn en ekstern foredragsholder som skal undervise i presentasjonsteknikk i
tillegg til det faste opplegget.

7. Prosjekter
7.1. Tor 2. Anbjørn rapporterte om status i prosjektet.
7.2. Fjerningsarbeidet. Arild rapporterte om status i prosjektet. Alt som skal fjernes dette
året er utført. Det gjenstår ikke mer arbeid i prosjektet i 2018.
7.3. Omorganiseringsprosjektet offshore. Eirik og Anbjørn informerte om siste
oppdateringer i prosjektet. Det har vært noe feilinformering og misforståelser
omkring Ekofisk-Komiteens standpunkt til to stillinger. Bedriftens ledelse har sendt
ut oppklaring vedrørende dette. Vi jobber videre med denne problemstillingen.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden.
8.2. Forpleiningskontrakt Ekofisk. Eirik informerte om, og styret diskuterte
forpleiningskontrakten offshore.
8.3. Utvidelse av fedrekvote til 15 uker. Eirik gikk gjennom bedriftens 4 alternativer i
forbindelse med uttak av fedrekvote for ansatte som arbeider på sokkelen. Styret
mener bedriftens 4 alternativer er for rigide og har bedt AU om å forhandle med
bedriften for å få på plass et 5 alternativ, alternativt gjøre de 4 som eksisterer i dag
mer fleksible.
9. Vernefaglig
Vernefaglig: Frode informerte om aktuelle vernefaglige saker i bedriften.
10. Eventuelt
10.1.
Eirik informerte møtet om saker fra forbundsstyret i Industri Energi.

Møtet avsluttet kl.17:00

