
 

Vinnere av AirPods 
Pro, andre 
generasjon blant 
ververe 
 

 
 

Vi ønsker oss flere medlemmer i SAFE-
familien. Med bakgrunn i dette satt vi i 
gang en kampanje frem til 15. februar 
2023, der alle nyinnmeldte får AirPods Pro, 
andre generasjon i velkomstgave. 

Hittil i kampanjen har vi registrert 667 nye 
medlemmer. Vi ville dermed belønne den gode 
innsatsen til våre gode og trofaste medlemmer 
ved å trekke hver måned to premier blant de 
som har vervet nye SAFE-ere. 

Vinnere periode 15. november – 14. 
desember 2022: 

• Jan Aukland (SAFE i Simon Møkster 
Shipping) 
• Simon Olai Vabø (SAFE klubben Mongstad) 

Vinnere periode 15. desember 2022 – 14. 
januar 2023: 

• Trond Cato Fylling (SAFE i Equinor – 
Avdeling Sokkel) 
• May-Liss Olaussen (SAFE i Eidesvik) 

 
Bruk denne QR-koden, 
meld deg inn i vårt 
fellesskap og få en digg 
velkomstgave! 
 

 

Valgkomitéen søker 
kandidater  
 
Det er kongress i november. Valgkomitéen 
ønsker å få innspill til kandidater fra hele 
organisasjonen, på tvers av områdene. 
Valgkomitéen oppfordrer også de nyeste 
klubbene i SAFE fra offshore sjø-området til å 
komme med innspill til kandidater. 
 

 

Morten Eriksen Foto: Rebecca Bjerga 

 
– Vi har en stor, viktig og utfordrende jobb 
foran oss med å samle inn kandidater og lage 
et godt panel til kongressen. Vi skal ha mange 
intervjurunder, sier Morten Eriksen, leder av 
komitéen. Innspill og forslag til kandidater 
sendes på e-post til   
morten.eriksen@akerbp.com. 
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SAFE i Noble: Ny klubb  
 
Vi ønsker velkommen til SAFE i Noble i vår 
SAFE-familie. SAFE er bygget opp på gode 
lokale klubber, som sørger for at medlemmene 
våre har et rettferdig arbeidsliv.  
 
SAFE i Noble er en nyetablert klubb på NR-
området, som tilhører flytteriggavtalen. 
Klubben hadde sitt første årsmøte i Stavanger 
18. - 19. januar. Velkommen til SAFE! 
 

 
En del av styet i SAFE i Noble Foto: Rebecca Bjerga 

 
Klubben har allerede nesten 50 medlemmer 
og har fått på plass et styre. Klubbleder 
Graeme Mitchell er engasjert, han kjemper for 
et rettferdig og inkluderende arbeidsliv også 
for de utenlandske energiarbeidere.   
 

 
Graeme Mitchell Foto: Rebecca Bjerga 

Ønsker du 
kompetanseheving? 
 

Ønsker du å være rustet for et arbeidsliv i 
endring? 
 

 
 
Nå har du mulighet til å heve din kompetanse, 
søk på utdanningstilbudene innen olje-, gass- 
og leverandørindustrien. Studiene er gratis, 
og kan tas ved siden av jobb, mange av 
tilbudene er lagt opp som nettstudier. Søk 
her.  
 
Bransjeprogrammene er opprettet for å øke 
deltakelsen i kompetanseutviklingen innenfor 
utvalgte bransjer. Målet er å tilby kurs og 
utdanningstilbud innen temaer som 
arbeidslivet har behov for. Les mer om 
bransjeprogrammet på kompetansenorge.no. 
 

Ny oppgradert 
hjemmeside lanseres  
1. februar 2023 
 
SAFE sentralt har den siste tiden jobbet med å 
oppgradere safe.no. Vi skal lansere en splitter 
ny, brukervennlig, intuitiv og oppdatert 
hjemmeside i samarbeid med vår leverandør 
CoreTrek 1. februar. Vi gleder oss! 
 
 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://utdanning.no/studiebeskrivelse/olje-_gass-_og_leverandorindustrien
https://utdanning.no/studiebeskrivelse/olje-_gass-_og_leverandorindustrien
https://www.kompetansenorge.no/bransjeprogram-med-studie--og-opplaringstilbud/#_

