
Styremøte 

 

19.01.2021 

Kl. 09:00 

 
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 T. Haugbjørg 

Leder Nepco   Kim Stian Kolnes 

Vara HVO   Bjørnar Berger 

HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting – Referent 

1. Åpning ved Eirik Birkeland 
1.1. Eirik åpnet møtet kl.09:00. Møtet ble avholdt digitalt på Teams. 

 
2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 8. desember 2020. Referatet ble 
godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato. 
Oversikten viser 2 nye medlemmer siden sist styremøte. 

3.2. Årsmøtet 2021. 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 2020. Året 

endte regnskapsmessig opp med overskudd. Grunnen til overskuddet er i all 
hovedsak Covid-19 pandemien med smitteverntiltak som har ført til utsatte eller 
avlyste seminar og arrangement. 

 
6. Konferanser, kurs og studiearbeid 

 
7. Prosjekter 

7.1. Ekofisk 2030+. Eirik informerte om aktuelle saker fra Advisory Board gruppen i 
prosjektet og Geir Terje informerte om saker fra Styringsgruppen for prosjektet. 
Arbeidsgrupper info: 
- Arild informerte om saker fra ORM og Digital tvilling. 
- Trond, som er heltidstillitsvalgt i prosjektet, informerte om saker fra To felt senter 

Eldfisk Bravo, Ekofisk Kilo-Bravo og Vedlikeholdsoptimalisering. 
- Anbjørn informerte om saker fra HMS vurderinger av endringer. 



7.2. Tor 2. Anbjørn informerte at Tor 2 nå er overført til drift. Tor 2 blir med det avsluttet i 
prosjektinformasjonen. 

7.3. King Lear. Anbjørn blir Ekofisk-Komiteens representant. 
7.4. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om arbeidet og at det er god involvering. 
7.5. Fjerningskampanjen. Arild informerte om status. Det vil i uke 4 bli arrangert en 

Hazid på fjerningen av Ekofisk Hotel topside og jacket. 
7.6. Renholdsfilosofi. Arild informerte om initiativet som er startet opp for å kutte 

kostnader til rengjøring offshore. 
7.7. Organisering base. Ståle er representert i arbeidsgruppen og Geir Terje i 

styringsgruppen for prosjektet. I møter i disse gruppene har Geir Terje og Ståle 
informert muntlig og skriftlig at Ekofisk-Komiteen ikke aksepterer outsourcing av 
operativt- eller administrativt basepersonell. 

 
Det ble i møtet besluttet at informasjonen fra arbeidsgruppene Renholdsfilosofi og 
Organisering Base fra neste møte blir lagt inn under Ekofisk 2030+ (ref. punkt 7.1). 

 
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden. 
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger: 

- Arild informerte om granskingen i forbindelse med brannpumpefeil på Eldfisk 
Sierra. Granskingsrapport er ikke ferdigstilt, men Arild informerte om funn som er 
gjort. 
KHVO informerer: 
- Frode informerte om aktuelle vernefaglige saker. Blant annet orienterte han om 
den årlige HMS konferansen i ConocoPhillips som blir arrangert 27. januar på 
Teams. 
Covid-19 informasjon: 
- Geir Terje informerte om aktuelle saker fra Covid-19 gruppen. Det ble blant annet 
orientert om innføring av Covid-19 testing av personell som skal offshore og 
protokollen mellom Ekofisk-Komiteen og bedriften i den sammenheng.  
 

10. Eventuelt 
10.1. Forbundsstyre. Eirik informerte om aktuelle saker fra Industri Energi. 
10.2. LO. Eirik informerte om aktuelle saker. 
10.3. Industri Energi HMS utvalg. Frode informerte om aktuelle saker. 
10.4. Industri Energi HVO nettverk. Frode informerte om aktuelle saker. 
10.5. LO helikopterutvalg. Frode informerte om aktuelle saker. 

 
Ref. punkt 3.2. 
Eirik informerte styret at hans råd er at vi planlegger for elektronisk årsmøte. Dette 
ble begrunnet med at når en ser Covid-19 situasjonen i samfunnet, og smitteverns 
tiltak i den forbindelse, så er det urealistisk å tro at vi kan ha en så stor samling som 
årsmøtet allerede i mars. Dette rådet ble enstemmig støttet av styret.  
 
Styret brukte deretter siste del av møtet på å gå gjennom årsmøtepapirene. 
Årsmøtepapirene ble godkjent for utsending til delegatene. 

 

Møtet avsluttet kl.18:00 


