
Styremøte 

 

01.04.2019 

Kl. 10:45 

 
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 

HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting – Referent 

 

1. Åpning ved Eirik Birkeland 

1.1. Eirik åpnet møtet kl.10:45. 
 

2. Protokoller og referater  
2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 11. mars. Referatet ble godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato. 
Oversikten viser stigende medlemstall. 

 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. Røykdykkerkrav ved nyansettelse. Eirik informerte om at Ekofisk-Komiteen krever at 

fysisk testing ved nyansettelser opphører. 
4.2. IA-avtalen. Eirik informerte om bedriftens praksis med egenmelding vil bli videreført. 
4.3. Getting to know ConocoPhillips. Eirik informerte at bedriften skiller mellom offshore 

og onshore i forbindelse med kurset «Getting to Know ConocoPhillips». Kurset 
gjennomgår relevant informasjon om bedriften for nyansatte. Det er kun ansatte 
onshore som får tilbud om dette kurset nå. Ekofisk-Komiteen aksepterer ikke denne 
forskjellsbehandlingen og vil jobbe videre med at alle ansatte skal få ta del i dette. 

4.4. Avstemming helligdagsflight. Eirik informerte om årsmøtesaken som handler om 
skiftbytte på helligdager og en eventuell avstemming i den forbindelse. Styret vil 
jobbe videre med utformingen av avstemmingen på arbeidsseminaret. 
 

5. Økonomi og administrasjon 
5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje informerte at regnskap og budsjett ikke er klar til 

dagens møte på grunn av nytt regnskapsprogram som ikke er oppe går enda.  
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
 

 



7. Prosjekter 
7.1. Tor 2. Anbjørn informerte om nåværende status i prosjektet. Det skal blant annet 

gjennomføres en total Hazop av prosjektet 25. april. 
7.2. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om status i prosjektet. 
7.3. Fjerningskampanjen. Arild informerte om arbeid i dette prosjektet i nærmeste 

fremtid. Thialf skal etter planen ut på feltet 3. april for å starte arbeidet med å fjerne 
topsidene på Ekofisk FTP og Ekofisk Q. 

7.4. Omorganisering. Ingen ny informasjon i prosjektet. 
7.5. Eldfisk B/Ekofisk B. Geir Terje informerte om status og at Arild vil delta i en Hazid i 

prosjektet 4. april. 
 

8. Bedriftsinterne saker 
8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden. 
8.2. Jubileumsfest. Ståle informerte om aktuelle saker i forbindelse med dette 

arrangementet. 
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger.                                                                                                                 

- Trond informerte om arbeidet som er utført i forbindelse med prosedyrebrudd på 
Eldfisk. Granskingen er sluttført og Trond refererte fra granskingsrapporten. 
- Det blir startet gransking i forbindelse med delugeventil som sviktet på Eldfisk 
Ester. Trond vil representere Ekofisk-Komiteen i granskingsgruppen. 
- Arild informerte om granskingen som pågår i forbindelse med feil 
kjemikaliekonsentrasjon i rengjøringsmiddel for røykdykkermasker. 
- Trond informerte om granskingen som angår høy H2S konsentrasjon i brønn S31 
på Eldfisk S. 

9.2. KHVO informasjon. 
Frode informerte om aktuelle saker fra vernetjenesten. 

9.3. Rigginntak. Anbjørn informerte om status i forbindelse med rigginntak på feltet i 
2019. 
 

10. Eventuelt 

 
 

 
Møtet avsluttet kl.17:00 

 

 
 

 


