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Sommer ferie 

Arild tar ferie fra og med 15 juli og vil være tilbake på 
kontoret 14 august. I perioden vil Svein / Finn være 
tilgjengelig på Arild sin Fasttelefon og mail. Vi setter pris på 

om dere ikke 
bruker Arild sitt 
mobilnummer i 
denne perioden. 
Bruk dette 
nummeret 
51309383.  
  
 
 

 
Pensjonstrygden for sjøfolk (PTS) 
 

Vi oppdager fremdeles 
tilfeller hvor ansatte finner 
hull i PTS innbetalingene. Vi 

anbefaler derfor at dere sjekker dette via PTS (min side).  
 
 

 

Skuffende at luftfartsmyndighetene opphever flyforbudet 

 Det norske Luftfartstilsynet og britiske luftfartsmyndigheter (UK CAA) 
sendte fredag kveld ut en felles 
melding der de kunngjør at de har til 
hensikt å oppheve flyforbudet for 
Super Puma-helikoptrene H225LP og 
AS332L2. Disse helikoptrene har stått 
på bakken i Norge og Storbritannia 
siden Turøy-ulykken 29. april i fjor, 
der 13 personer omkom. 
 

Vi ser det som Positivt at operatør selskapene opprettholder sitt 
standpunkt om ikke å benytte disse helikoptrene. Vi registrerer at 
myndighetene har latt seg presse av kommersielle hensyn eller av EU 
byråkratiet.  Les mer om saken på SAFE sin hjemmeside 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klubbnytt 

Neste utgave av Klubbnytt kommer medio August dersom det ikke skjer 
noe ekstraordinært. Vi venter på nytt angående restruktureringen av 
selskapet som i beste fall kan foreligge i månedsskiftet Juli – August 
 

G 
 
 
Tillitsvalgt konferansen 2017 
 
 Klubben skal avholde tillitsvalgt konferanse 8-10 September. Vi ber om 
innspill i løpet av sommeren (innhold og aktiviteter. Klubben har rett til å 
stille med en tillitsvalgt pr skift pr rigg. Det er viktig at dere sørger for at 
alle skift kan være representert. Påmelding og øvrige detaljer blir sent ut 
etter ferien.  

 
 
 
 
 

Forsikring i YS 
 
Enda en grunn for å velge SAFE. Tannlegeforsikring gjennom 

Gjensidige. 
Ellers kan dere finne en oversikt over 

de resterende YS fordelene i 
gjensidige  her.  
Vi oppfordrer nye medlemmer om 
å sjekke om dere trenger å tegne 

en innboforsikring ved overgang til 
SAFE. 

 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinfo / ferieavvikling. 
Finn Lie: 984 24 663   
Svein Storetvedt: 98698719 
 

mailto:arild.jenssen@seadrill.com
https://www.pts.no/
http://safe.no/safe-er-skuffet-over-at-luftfartsmyndighetene-opphever-flyforbudet-for-super-puma-helikoptre/
https://www.norsktannhelseforsikring.no/partner/ys/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=201706_ysthf_lansering&utm_term=gjensidige
https://www.gjensidige.no/privat/kundefordeler/ys

