Stavanger 21.okt.2011
Klubbledermøte:
1. nov, vil vi avholde klubbleder møte. Det blir arrangert på Victoria hotell, i
Stavanger.
I tillegg til Klubbleder, evt. dens vara, møter også FS.
Vi vil komme tilbake med agenda for dagen, men vi holder på å lage ett innhold som
skal gjøre det vel verdt å komme Vi ønsker å benytte dagen godt, så planen blir å ha
møte fra kl: 09- 1600. Ønsker raskt tilbakemelding på om du kommer til å delta, på
grunn av bestilling av antall lunsjpakker.
PS! Hvis du kommer til å trenge overnatting, bør du sjekke hotell allerede nå, for vi
har fått tips om at det er relativt fullt i byen. (som om det er noe nytt..)
Områdeutvalgene:
Vi ønsker informasjon om hva som foregår og planlegges i de forskjellige områdene,
og vi ønsker å få tilbakemeldinger fra dere om hva som rører seg. Derfor planlegger
vi å holde ett møte med Områdeutvalgslederne for å se på de forskjellige planene
dere har og hvordan dere ser på utviklingen for deres område. Vi har ikke forslag til
dato enda, men ønsker å få det til før jul.
Tillitsvalgt grunnkurs:
SAFE arrangerer grunnkurs i uke 44 og 47.
Her kan nyvalgte TV’e, erfarne TV’e som ønsker påfyll eller engasjerte medlemmer,
som gjerne er nysgjerrig på TV rollen, delta. Det er noen plasser igjen på første
kurset, men dere må forte dere, spesielt på grunn av hotellovernatting. Siste kurset er
det flere plasser, så bruk litt tid på å tenke ut hvem dere bør få til å delta!
Første dagen gjennomføres på SAFE huset, de andre 3 på hotellet på Sandnes.
Deilig mat på kvelden og god sosial ramme rundt det hele. Deltagere fra tidligere kurs
skryter veldig av opplegget!
Kurs, for øvrig:
Vi ønsker tilbakemelding fra dere på “kurspakka” vår, i sin helhet. Hva ønsker dere av

tema, dagskurs, flere dager, sted, etc.
Dette vil vi komme tilbake til, men det er fint hvis dere gjør dere noen tanker.
Tariffoppgjør:
Tariffoppgjør skaper alltid ekstra oppmerksomhet rundt fagforeningene og den
jobben vi gjør. Kravene vi reiser får konsekvenser for våre medlemmer og da skal vi i
samme setting oppfordre de uorganiserte å delta i fellesskapet da de også drar nytte
av de vi greier å
fremforhandle. I forhandlinger er det viktig og ofte avgjørende at vi har
organisasjonsmessig styrke både lokalt og sentralt.
Vi går mot et spennende og viktig hovedoppgjør i alle leire. Klubbene må nå kjenne
sin besøkelsestid og aktivisere medlemmene ved å innhente forslag til krav som skal
stilles til lønnsoppgjøret i 2012.
SAFE planlegger tariffkonferanse 7. og 8. februar 2012, men datoene er ikke helt
"spikret" ennå. Konstruksjon og vedlikehold er allerede godt i gang og planlegger sin
konferanse til 7. og 8. desember. Vi kommer imidlertid tilbake med konkrete datoer
for tariffkonferansene
så snart de forligger.
Forslag til krav som klubber og områder presenterer på tariffkonferansen skal ha
bred forankring i medlemsmassen.
Forsikring:
Vi jobber med Gjensidige om profilering av våre gode forsikringstilbud, og hvordan
lære oss "de gode argumentene" for hva som gjør YS sin forsikring veldig bra. I den
sammenheng er vi og interessert i å koble kontaktpersoner fra klubbene til vår
Gjensidige kontakt. Så, hvis det er noen interesserte og engasjerte der ute, så bare
gi tilbakemelding, så videreformidler vi navnet.
Advokat:
Vi vil minne om at det ved juridisk rådgivning, må klareres gjennom AU før kontakt
foretas, spesielt hvis det tas kontakt med Bent Endresen eller Birgitte Rødsæter.
Dette blant annet fordi vi må ha oversikt over økonomi i den sammenheng.
HMS:
Petroleumsindustrien er i disse dager preget av høy aktivitet. HMS meldingen har
varslet bred gjennomgang av regelverk og tilsynsregime. Det er knyttet usikkerhet til
hva denne gjennomgangen vil innebære, og i hvilken grad de ulike tre-partsarenaene
SAFE sitter i, vil bli involvert i dette arbeidet. Bransjen er også preget av oppfølging
etter Deepwater Horizon ulykken. Også EU vil vide handlekraft og vil komme med
nye reguleringer og krav. Roy Erling Furre fra SAFE var med i møte med EU
kommisjonen der dette ble drøftet. PTil, OLF, IE var også med på møtet.
På OLF's årskonferanse varslet Ola Borten Moe at det er nedsatt en gruppe sosial

studere årsakene til at det er kostbart å ta en flyttbare innretning fra UK til Norge. Vi
vil være på vakt mot at dette kan medføre angrep på HMS eller våre lønns- og
arbeidsvilkår.

Ellers er det bare å ønske alle en fortreffelig helg, enten den er på jobb eller hjemme.
Gjør det du kan for å skape en dag du vil huske og tenke tilbake på med glede, og
husk at
"Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre glad" ~ Mikael Aksnes

Mvh Roy & Roy og Hilde-Marit :-)

