
 

Det gamle “Ukeinfo” er arkivert og 

nyhetsbrevet har overtatt jobben. 

Antall utgivelser er ikke avklart, men 

vi tenker oss i hvert fall et brev som 

går ut to ganger i måneden.  

 

Landsmøtet nærmer seg 
I denne uka, fra tirsdag 5. til torsdag 

7. november avholdes landsmøtet i 

SAFE på Sola Strandhotel. Første dag 

blir avviklet på Sola Airporthotell. Vi 

ønsker alle delegater velkomne, og 

håper på gode diskusjoner og vedtak 

som peker framover for 

organisasjonen!  

 

I landsmøteprogrammet er det satt av 

plass til flere viktige diskusjoner.  

Blant annet innleder Roar Eilertsen 

fra De Facto og 

organisasjonssekretær Bjarte Mjåseth  

til diskusjon om  

regjeringserklæringenes 

formuleringer vedrørende  arbeids- og 

sosialpolitikk.   

Hans Henrik Ramm, Ramm Energy 

Partner,  og  Terje Enes, leder i SAFE 

i Statoil Sokkel, legger opp til debatt 

om outsourcing og innleie av 

arbeidskraft.   

 

 
 

Illustrasjonsfoto fra fjorårets landsmøte.  

 

 

SAFE-kontoret stenges under 

landsmøtet 
Kontoret vil ikke være betjent under 

landsmøtet, men de sentrale  

tillitsvalgte kan kontaktes på sms eller 

e-post om det er viktig. 

 

 

Kurs for tillitsvalgte 
I uke 46, fra mandag 11. til torsdag 

14. november avholdes kurs for 

tillitsvalgte på Quality Hotel 

Residence i Sandnes.  

Kurset er fullt, men vi setter opp nytt 

kurs i vårsemesteret neste år. 

 

 
 

Illustrasjonsfoto fra et tidligere kurs for 

tillitsvalgte 

 

Pensjonskurs 1 og 2 
Vi har fortsatt ledige plasser på de to 

pensjonskursene våre. 

De holdes i Stavanger, på Kreativt 

næringssenter, I-park på Ullandhaug, 

26. og 27. november.  

 

26. november er kurset åpent for alle 

som ønsker å vite hvilke 

valgmuligheter du har som senior i 

arbeidslivet.  Mange syns nok denne 

nye epoken kan virke både fristende 

og skremmende på samme tid. Kurset 

gir deg et godt grunnlag for å ta det  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valget som passer for deg.   

 

27.november går kurset som først og  

fremst er beregnet på tillitsvalgte som  

skal gi råd og veiledning til sine 

medlemmer.  

Ta kontakt med mette@safe.no for 

nærmere informasjon og påmelding.  

 

 

Vennlig hilsen 

Mette Møllerop 

Redaktør/infoansvarlig  

Energiforbundet SAFE 
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Nyhetsbrev fra SAFE 

Vårt nye informasjonsbrev til organisasjonen er på plass. Vi håper 

form og innhold faller i smak! 

mailto:mette@safe.no

