
 

SAFE har lansert ny 
hjemmeside 

 
 

Endelig kan vi presentere vår nye 
hjemmeside! Se den her.  
  
1. februar lanserte vi en splitter ny, 
brukervennlig, intuitiv og oppdatert 
hjemmeside i samarbeid med vår 
leverandør CoreTrek. Én av punktene som har 
vært viktig for oss i denne oppgraderingen, 
var brukervennlighet. 
  
Du som bruker skal finne frem, enten du søker 
etter en tariffavtale, informasjon om oss, 
informasjon om ditt medlemskap, eller om du 
vil finne frem til de gode medlemsfordelene du 
har som SAFE-medlem. 
  
Samme struktur, men i ny drakt 
  
Du finner en rød knapp med tre linjer oppe til 
høyre, trykk der for å se hovedmenyen. Vi 
håper det faller i smak! 

 
YS-ledelsen på bedriftsbesøk  
 
YS, vår hovedorganisasjon, kom denne uken 
på bedriftsbesøk. De ble godt tatt i mot av 
forbundsleder Hilde-Marit Rysst og 
forbundssekretær Thorbjørn Holger Opstad. 
  

 
Foto: Rebecca Bjerga 
 
YS-leder Hans-Erik Skjæggerud og 
nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen besøkte 
også Equinor. Der ble de tatt i mot av 
konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige og 
nestleder i SAFE i Equinor Raymond Midtgård. 
De informerte YS-ledelsen om Equinors 
viktigste prosjekter fremover. 
 

 
Foto: Rebecca Bjerga 
  
På dag to fikk YS-ledelsen en omvisning på 
boredekket og i drillekabinen på 
testriggen Ullrigg hos Norce.  
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Foto: Rebecca Bjerga 

 
Ullrigg Test Center, UTC, er et unikt og 
komplett fullskala test- og pilotsenter for 
teknologi, system, metoder og løsninger innen 
bore- og brønnaktiviteter.  
 

 
YS-lederen prøver pilotstolen F oto: Rebecca Bjerga 

 
Videre gikk turen til SLB på Tananger. YS-
ledelsen ble tatt i mot av klubbleder Martin 
Skogland og nestleder Espen Johannessen i 
SAFE klubben Schlumberger, SLB.  
 

 

Her var det fokus på utviklingen av integrerte 
operasjoner (IO) der mennesker, 
arbeidsprosesser og teknologi kombinerer 
krefter til en ny arbeidsmodell. 

 

Valg 2023: Valgkomitéen 
søker kandidater   
 
I november avholder SAFE kongress. 
Valgkomitéen er allerede i gang med å samle 
inn forslag til gode kandidater til 
arbeidsutvalg, forbundsstyre, kontrollkomité 
og valgkomité. 
 

 
 
Valgkomitéen oppfordrer klubber og områder 
til å engasjeres seg, slik at valgkomitéen får 
inn de beste kandidatene. Innspill og forslag til 
kandidater sendes til   
morten.eriksen@akerbp.com. 
 

 
 
Vi har sikret deg svært gode renter på 
boliglån og sparekonto! Les mer her.  
 

 
 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://www.facebook.com/WeAreSLBGlobal/?__cft__%5b0%5d=AZVa9u3rSrxdBniYqbTBZUUFLHsGW9KkgnUerIiGM8spmUcVUJcCj4CSB_INK5GlZLOxO5aXScrE0cPKHMJRLPWVZUS8NDrbH1hqJf-H1_TuYR7_xC-L4_ZgL_iKWIKqFWJXp135uEFIbIJQdkd7kmKqWds32FIXWORdA3ztYarECSjSxjcL3b1rlesrN-pUGOA&__tn__=kK-R
mailto:morten.eriksen@akerbp.com.
https://www.nordea.no/privat/fagforbund/ys/safe.html?cid=email-osq8qhbgqa

