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                KLUBB NYTT   
SAFE i North Atlantic 

               Uke 15 

Årsmøte SAFE i North Atlantic 

Klubbens årsmøte ble avholdt i  Stavanger 3 – 5 April. Totalt 
møtte 16 delegater. Vi fikk besøk fra SAFE sentralt ved 
forbundssekretærene Reidun Ravndahl og Stig-Rune Refvik 
der fokus var på årets lønnsoppgjør. Ledelsen i NAD deltok 
via Skype fra henholdsvis Oslo og Hanøytangen (Kjell Lea / 
Anne Siri  Sævareid). 
Klubbens nye styre ser slik ut: 
1.  Leder                  Ari ld Jenssen.   
2.  1. nestleder  Svein Storetvedt 
3.  2. nestleder          Finn Vidar Lie 
4.  Styremedlem Trond Wisnæs 
5.  Styremedlem Kim Jonny Sande 
6.  Styremedlem Kjell G Aga 
7.  Styremedlem Børge Gjelsten  
8.  Styremedlem       Karl Klungland (ny) 
9.  Styremedlem Terje Engesland (ny) 
10.  Styremedlem Bjørn Ugelstad   
11.  Styremedlem Runar Strander 
 
Vi er svært fornøyd med to nye og unge styremedlemmer. 
   
Medlemsutvikling 
 

Vi har en god utvikling og har snart doblet antall 
medlemmer siden «bunnen» i midten av 2017. Vi 
oppfordrer gamle medlemmer som har fått jobben tilbake 
om å sjekke og eventuelt endre status på medlemsskapet 
sitt. Dette kan gjøres enten ved å kontakte SAFE sentralt 
eller klubbens leder / styremedlemmer.  
 
Vi besluttet på årsmøte å overlate utsendelse av 
velkomstgaven til SAFE sentralt. Dette medfører at det er 
SAFE sentralt som fastsetter velkomstgaven. 
Velkomstgaven blir sendt ut etter at medlemmer er 
kommet på trekk. Vi har valgt å fokusere litt mer på aktiv 
verving og vil premirere de beste ververene med en I -pad 
på neste årsmøte. OI ti llegg til dette 
minner vi om SAFE sin egen 
vervekampanje som gir:  
 
3  vervede Kr. 2.500 Til  kjøp av elektroartikler 
5  vervede Kr. 5.000 Til  kjøp av elektroartikler 
10 vervede Kr. 10.000 Til  kjøp av elektroartikler 
 
 

Pensjon 

Pensjon blir for mange en innviklet og uoversiktlig prosess. 
SAFE sentralt har et 

ti lbud for alle dere 
som er fyllt 57 år 

(pensjonspraten)  

I ti l legg har 
klubbleder Arild 

Jenssen allerede i lang tid tilbudt denne tjenesten for våre 
medlemmer. Vi vil  intensivere denne tjenesten ved at både 

Linus og Elara vil få besøk av Arild i  løpet av våren 2018 
med fokus på pensjon.  

      Elektronisk kommunikasjon og skatt 

 Alle verneombud og styremedlemmer i 
fagforening har gjennom lokalavtale rett på 
kompensasjon for telefon / data. Dette blir 
innberettet ti l  skattemydighetene og vil bli 

beskattet. Det har vist seg at personell som ikke har mottatt 
kompensasjon likevel blir beskattet. Dette må alle aktuelle 
sjekke opp i mot lønnsslipp eller skattemelding og melde 
tilbake til lønn dersom man er blitt urettmessig belastet.  
 
   Opprykk til høyrere stilling                                                                                                   
 

Når Hercules og eventuellt andre rigger kommer i operasjon på 

Norsk sokkel vil vi som klubb jobbe for at opprykk tas internt og 

nyansettelser skjer i bunn. Vi vill jobbe for at alle opprykk til 
høyere stillinger utlyses internt. Unntaket her kan være tidligere 

ansatte som fikk oppsigelse fra høyere stilling.  

 
         Vaksine                                                     
 
Vi får stadig høre at sykefraværet i  
NAD er høyt, og i  denne forbindelse 
har vi foreslått ved gjentatte 
anledninger å ti lby influensa vaksine 
for ansatte offshore.  
 
         Avregning                                                     
 
Vi kommer til  å kreve og se avregning for samtlige av våre 
medlemmer på West Phoenix under oppdraget i  Norge.  
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