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1. Åpning ved Eirik Birkeland

1.1. Eirik åpnet møtet kl.11:00.
2. Protokoller og referater
2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 5. august. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato.
Oversikten viser stigende medlemstall. 18 nye medlemmer siden sist styremøte.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Spørreundersøkelse - skiftbytte på helligdager. Eirik informerte om
spørreundersøkelsen blant våre medlemmer som jobber offshore omkring temaet
«byttedag på helligdager». Undersøkelsen ble avsluttet søndag 15. september og
resultatet ble at dagens ordning fortsetter.
5. Økonomi og administrasjon
5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje gikk gjennom regnskap og budsjett frem til dagens
dato. Tallene viser sunn og god økonomi, og at regnskap er i henhold til budsjett.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Ekofisk-Komiteens tillitsvalgtkurs 2019 på Kielfergen. Eirik informerte om
planleggingen av årets kurs og om aktuelle tema for kurset som det blir jobbet med.
7. Prosjekter
7.1. Tor 2. Anbjørn informerte om arbeidet som foregår i prosjektet. Blant annet ble det
arrangert en «Workload assessment» for prosjektet 9. september. Subsea
templatene for Tor 2 er på nåværende tidspunkt på vei ut til feltet.
7.2. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte at det skal gjennomføres en Hazid i
prosjektet 25. september.

7.3. Fjerningskampanjen. Arild informerte om status i prosjektet. I forbindelse med
fjerning av flare og gamle broer på Eldfisk skal de avholdes et «Kick off» møte 2.
oktober.
7.4. Omorganisering. Anbjørn informerte om at det arbeides med en rapport. Rapporten
inneholder anbefalinger fra gruppens arbeid.
7.5. Eldfisk B/Ekofisk B fjernstyring. Geir Terje informerte om status i prosjektet.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden.
8.2. Jubileumsfest. Ståle informerte om gode tilbakemeldinger fra deltakere på første
arrangement. Første fest ble arrangert 14. september og den andre blir arrangert 5.
oktober.
9. Vernefaglig
9.1. Utvidet oppholdsperiode evaluering.
Evaluering av oppfølging av Rammeforskriften §42. Etter et møte mellom
bedriftsledelsen og Ekofisk-Komiteen ble det sendt ut en påminnelse om at
arbeidsperioder som utvides utover 14 dager offshore skal drøftes med HVO. Det
ble rapportert at dette har fungert bra etter at påminnelsen ble sendt ut og at HVO
har god kontroll. Alle oppholdsperioder utover 14 dager blir nå journalført.
9.2. Avmanning av Ekofisk 2/4 Charlie.
Trond informerte om prosessen som skal føre fram til kampanjevedlikehold av
Ekofisk 2/4 Charlie. Ikke enighet om møtereferat fra møte 8. august.
9.3. Granskinger:
- Anbjørn informerte om granskingen i forbindelse med branntilløp som var
forårsaket av varmgang i tyristor for heating av glykol i Eldfisk Ester gasstog.
Granskingen pågår fremdeles.
- Granskingen av lekkasje i pigsluse Ekofisk 2/4 Kilo er ferdig. Rapporten ligger i
Impact. Arild informerte om viktige læringspunkt fra granskingsrapporten.
- Granskingen i forbindelse med stropp som røk under løft av en vifte på Eldfisk
Ester er ferdig. Trond informerte om viktige læringspunkt fra granskingsrapporten.
- Trond informerte om granskingen i forbindelse med butterflyventil på delugesystem
som sviktet på Eldfisk Ester og Ekofisk X. Granskingen pågår fremdeles.
9.4 KHVO informerer:
- Frode informerte om Intelex. Intelex er det nye registreringssystemet for hendelser
som skal erstatte Impact.
- Bedriften har informert Frode om at de ønsker å se på muligheten for å starte opp
igjen Eldfisk brønnen (S-31) som tidligere i år ble stengt på grunn av høye H2S
verdier.
10. Eventuelt
Geir Terje informerte at 2019 er tillitsvalgtes år og at Ekofisk-Komiteen ønsker å
markere det med en gave til de tillitsvalgte.

Møtet avsluttet kl.16:00

