
Styremøte 

 

21.01.2020 

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 10. desember. Referatet ble godkjent. 
 

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

Oversikten viser også denne perioden stigende medlemstall. Det er 9 nye 
medlemmer siden forrige styremøte. Medlemsutviklingen i 2019 har vært meget 
positiv. Totalt har 70 nye medlemmer meldt seg inn. Fratrukket medlemmer som har 
pensjonert seg, eller sluttet i bedriften har vi en netto økning på 19 nye aktive 
medlemmer for 2019. 

3.2. Gjennomgang årsmøtepapirer. Vil bli tatt på slutten av møtet. 
 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
 

5. Økonomi og administrasjon 
5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje gikk gjennom regnskap og budsjett for året 2019. 

Tallene viser sunn og god økonomi, og at regnskap er i henhold til budsjett. 
Regnskap godkjent. 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
 

7. Prosjekter 
7.1. Tor 2. Anbjørn informerte om status i prosjektet. Blant annet ble det arrangert en 

SIMOPS for prosjektet 20. januar. 
7.2. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om status i prosjektet. 



7.3. Fjerningskampanjen. Arild informerte at det skal gjennomføres en Hazid i Leiden i 
Nederland 23. januar for fjerning av Ekofisk Alpha. Ekofisk Alpha er den eneste 
installasjonen som skal fjernes i 2020. 

7.4. Omorganisering. Anbjørn informerte om status i prosjektet. 
7.5. Ekofisk Bravo/Eldfisk Bravo. Geir Terje informerte og viste en presentasjon av 

forslag til ny organisasjonsmodell. Forslaget til ny organisasjonsmodell og vår 
involvering som vernetjenesten ble presentert i møte med Ptil. 

 
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden. 
8.2. Representant til avisgruppe. Det ble besluttet at Anbjørn blir Ekofisk-Komiteens 

representant i en gruppe som skal se på muligheten for digitalisering av aviser 
offshore. 

8.3. EWC delegat møte. Eirik informerte at møtet i år blir arrangert i Brussel 31. mars og 
1. april. 

8.4. PM2020. Eirik informerte om Performance Management 2020 (PM2020). Det ble 
besluttet at Ekofisk-Komiteen vil gjennomgå PM2020 materiale og få protokoll på 
manglende drøfting (ref. Hovedavtalen) i forbindelse med innføring av dette 
programmet.  
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger: 

- Trond informerte om granskingen i forbindelse med brann i tavlerom på Ekofisk 2/4 
X den 4. desember. Årsaken til brannen er ikke funnet. UPS tavle og tilhørende trafo 
er sendt til Sintef for undersøkelse. Bedriften stiller med representanter i møte hos 
Sintef i Trondheim i forbindelse med saken.  
- Trond informerte om oppfølging etter ulykken med konvensjonell livbåt på Shell 
rigg i Mexicogulfen 30. juni 2019. Gransking av manglende involvering av 
vernetjenesten og fagpersonell startet 20. januar.  

9.2. KHVO informerer: 
- Frode informerte om aktuelle saker fra vernetjenesten. 

9.3. Avmanning av Ekofisk 2/4 Charlie. Trond informerte om status og framdrift i saken 
siden sist styremøte. 
 

10. Eventuelt 
- Eirik informerte om landsmøtet i Industri Energi som blir arrangert 20. - 23. 

oktober i år. Forslagsfrist til landsmøtet er 1. mai. 
- Eirik informerte om oljeindustrien/Konkraft sine planer for 40% reduksjon av 

utslipp innen 2030 og målet om null i 2050.  
 

Ref. punkt 3.2.  
Styret brukte siste del av møtet på å gå gjennom årsmøtepapirene. 
Årsmøtepapirene ble godkjent for utsending til delegatene. 

 
 
Møtet avsluttet kl.16:00 


