
Styremøte 

 

11.05.2019 

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 

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 1. april. 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 at Ekofisk-Komiteen fikk fullt 

gjennomslag for kravet om å fjerne røykdykkerkravet ved nyansettelser. Bedriften 
har sendt ut informasjon til organisasjonen om at kravet fjernes med virkning fra 9. 
april. For Ekofisk-Komiteen har det vært prinsipielt viktig at det ikke pålegges fysiske 
krav til ansettelse i selskapet og vi er svært glade for at vår argumentasjon i saken 
er tatt til etterretning av bedriftens ledelse. 

4.2. Helligdagsflight. Eirik informerte om forslaget i årsmøtet om skiftbytte på helligdager. 
Det ble i møtet utarbeidet tekst til tre valg alternativ som Ekofisk-Komite medlemmer 
skal ta stilling til i forbindelse med uravstemningen i saken. 
 

5. Økonomi og administrasjon 
5.1. Regnskap og budsjett. Styret ga Geir Terje fullmakt til å informere SR-Bank at vi vil 

øke rentefond prosenten i Ekofisk-Komiteens investerings portefølje. Geir Terje 
informerte ellers at regnskapet viser sunn og god økonomi som er i henhold til 
budsjett. 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1.  



 
7. Prosjekter 

7.1. Tor 2. Anbjørn informerte om status i prosjektet. 
7.2. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om arbeidet som foregår i prosjektet. Blant 

annet blir det for tiden diskutert og vurdert Subsea eller UWP løsning. 
7.3. Fjerningskampanjen. Arild informerte om at årets arbeid i prosjektet er ferdigstilt. 

Thialf har fjernet topsidene på Ekofisk FTP og Ekofisk Q. Dette arbeidet ble utført i 
april. 

7.4. Omorganisering. Anbjørn informerte at det vil bli arrangert en Workshop i prosjektet 
i nærmeste fremtid. Anbjørn vil delta i MOCer som Ekofisk-Komiteen mener det er 
viktig å delta i. Tillitsvalgte det er naturlig å ha med, alt ettersom tema som skal 
diskuteres, vil også delta på møter i dette prosjektet fremover. 

7.5. Eldfisk B/Ekofisk B. 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 aktuelle saker i forbindelse med dette 

arrangementet. 
8.3. EWC. Eirik informerte om saker fra delegatmøtet. Årets møte ble arrangert 4. april i 

Oslo. 
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger.                                                                                                                 

- Trond informerte om granskingen som er blitt gjort i forbindelse med høy H2S 
konsentrasjon i brønn S31 på Eldfisk S. Granskingen er ferdig. 
- Trond informerte om status i granskingen som pågår i forbindelse med 
delugeventil som sviktet på Eldfisk Ester og Ekofisk X. 

9.2. KHVO informasjon. Frode informerte om følgende saker: 
- NORO virus saken på Eldfisk og den frivillige hanskebruken som er iverksatt i den 
forbindelse. 
- Sak om personer som var smittet av NORO virus og ble plassert på samme buss 
som friske på heliporten. Det vil bli sendt informasjon til Frode fra ansatte som 
opplevde dette. 
- Tiltak som er satt i gang i forbindelse med brunpelsbillen på Eldfisk B. 
 

10. Eventuelt 

 
 
 
 
Møtet avsluttet kl.15:30 

 

 
 

 


