
Styremøte 

 

08.01.2019 

Kl. 10:00 

 
Til stede: 

Leder     Eirik Birkeland                                                                                 

1. Nestleder   Geir Terje Stengårdsbakken 

2. Nestleder    Frode Nirisen 

HVO/Styremedlem  Anbjørn Lærdal 

HVO/Styremedlem  Arild E. Andersen 

HVO/Styremedlem  Trond Haugbjørg (vikar) 

Leder Nepco   Tone-Lise Håland 

HVO/Leder EK-Land   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 11. desember 2018. Referatet ble 

godkjent. 
 

3. Organisasjon og verving 
3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags 

dato.Oversikten viser økende medlemstall. 
3.2. Gjennomgang av årsmøtepapirene. Vil bli tatt på slutten av møtet. 
 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. Innleieprotokoll brønnserviceledere er forlenget ut 2019. Eirik understreket 

viktigheten av å følge opp punktet i protokollen som slår fast at det skal vurderes å 
styrke drift sin organisasjon ved aktivitetsøkning.  
 

5. Økonomi og administrasjon 
5.1. Geir Terje gikk gjennom regnskap og budsjett for året 2018. Regnskapet viser sunn 

økonomi i henhold til budsjett og at vi i har gått med overskudd. 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1.  

 
 
 
 



7. Prosjekter 
7.1. Tor 2. Anbjørn informerte om status i prosjektet. I prosjektmøte første uken i 2019 

tok Anbjørn opp viktigheten med arbeidstakerinvolvering i forbindelse med arbeidet i 
prosjektet fremover. 

7.2. Fjerningsarbeidet. Geir Terje informerte om at Arild blir Ekofisk-Komiteens 
representant i dette prosjektet. Fjerning av EKO Q- og EKO FTP topside er det 
viktigste som skjer i prosjektet i 2019. 

7.3. Omorganiseringsprosjektet offshore. Anbjørn informerte om status i prosjektet. Det 
har den siste tiden vært en rolig periode i forbindelse med arbeid i prosjektet. 

7.4. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte møtet om at dette prosjektet har startet 
(informasjon fra Glenn Hamrell). Det ble besluttet av styret at Anbjørn blir Ekofisk-
Komiteens representant i dette prosjektet. Anbjørn informerte at det blir ukentlige 
møter fremover og vil ordne med at prosjektansvarlig presenterer prosjektet til styret 
i Ekofisk-Komiteen. 

 
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden. 
8.2. Forpleiningskontrakt Ekofisk. Frode informerte at det har ikke skjedd noe i denne 

saken siden sist styremøte. Det ble besluttet i møtet at i forbindelse med 
opsjonsforhandlingene på kontrakten vil Ekofisk-Komiteen ha med Frode, Anbjørn 
og Arild. 
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger. Geir Terje informerte om at granskingen i forbindelse med krankroken 

på EKO Z er ferdig i nærmeste fremtid. 
9.2. KHVO informasjon. Frode informerte om sak hvor kranførere på EKO M har 

godkjent planer for trapp/rømningsvei opp til kranen. 
9.3. Rigginntak. Anbjørn informerte om befaring og evaluering av borerigg. Anbjørn var 

vernetjenestens representant i befaringen. 
 

10. Eventuelt 
10.1. Geir Terje informerte om sak fra sist styremøte som handlet om gjennomgang 

av Ekofisk-Komiteens økonomi av representant fra SR-Bank. På grunn av arbeidet 
med å gå gjennom årsmøtepapirene ble det ikke tid til den saken på dagens møte. 
Planen er å få dette til på styremøtet 19. februar. 

10.2. Søknad om bevilgning. Geir Terje informerte om søknad Ekofisk-Komiteen har 
mottatt angående støtte til Kielland-nettverket. Styret gikk enstemmig inn for 
følgende svar i saken: Vi takker nei til å bidra i dette arbeidet. Vi forholder oss til at 
det er inngått ett forlik i saken. 
 
Ref. punkt 3.2. Gjennomgang av årsmøtepapirene. Vil bli tatt på slutten av møtet. 
Årsmøtepapir gjennomgang ble startet i møtet. Arbeidet med dette vil kreve mer tid. 
Det ble besluttet at vi fortsetter med det arbeidet onsdag 16. januar. 

 

 
Møtet avsluttet kl.17:30 

 

 
 

 


