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Aktuelt 
 

ÅRSMØTE 2018 

Klubben avholdt sitt Årsmøte 
i Sandnes 5-6. Juni. 

Klubbens t i l l i t sva lg te og 
tidligere medlemmer som nå er 
igang med å starte egen SAFE 
klubb i NOC var samlet over to 
dager på Hotel l Sverre i 
Sandnes.


Det ble foretatt suppleringsvalg 
til klubbstyret:


Leder: Kai Morten Anda


Nestleder: Tom Ove Dyrnes


Sekretær: Anne Mortensen


Kasserer: Randi Junker


Styremedlem: Marit Aune


Styremedlem: Olav Lindland


Styremedlem: Benedicte Kjosås


Vara: Arnt-Håkon Brox


Årsmøtet fattet vedtak om å 
støtte opp om etablering av ny 
SAFE klubb i NOC. I den 
forbindelse ble det også 
vedtatt å bidra økonomisk i en 
oppstartfase.


Årsmøtet fattet vedtak om å 
opprettholde kontingenten på 
dagens nivå.


Ellers hadde Årsmøtet en 
gjennomgang av hva som har 
skjedd siden forrige Årsmøte. 


Det er ingen tvil om at det har 
vært kontrastenes år, som har 
satt preg på oss alle. Årsmøtet 
bar allikevel preg av at vi nå må 
se fremover. Vi må få frem 
stoltheten og arbeidsgleden. Vi 
må alle bygge opp om lagånd, 
respekt, lojalitet, åpenhet og 
integritet, i alle ledd. Fra ledelse  
og ut i havet. 


Vi hadde også besøk fra 
Forbundsleder i SAFE, Hilde-
Marit Rysst som informerte om 
både tariffoppgjør og hva som 
rører seg sentralt i SAFE.


Helene Sola fra ledelsen i 
Sodexo tok oss gjennom 
«rikets tilstand» i Sodexo. Hun 
gav oss et bedre innblikk i hva 
Sodexo driver med globalt og 
hvilke andre områder Sodexo 
satser på. Visste du at vi feks. 
har over 100 forskje l l ige 
stillingskategorier i Sodexo? 


Vi hadde også oppe temaet 
«Veien videre for klubben». Her 
fikk vi satt fokus på bl.a. hva vi 
kan gjøre for å styrke tillitsvalgt 
apparatet vårt. Hva som er 
viktig for våre medlemmer idag 
og hva vi kan gjøre for å få 
enda flere til å bli med i SAFE.


ROWAN 
KONTRAKTEN 

Veldig gledelig at Sodexo har 
sikret seg kontrakten videre 
med Rowan de neste 3 årene. 

Det viser at Sodexo fortsatt 
satser offshore her i Norge. 
Oppfordrer alle til å bli med på 
å dra Sodexo oppover og 
fremover. La oss alle sørge for 
at Sodexo blir den foretrukne 
leverandøren av «Quality Of 
Life Services».

Visste du at…? 
Du bestemmer! 

SAFE er en grasrotorganisasjon av 
og for sine medlemmer. Det er vi 
som er medlemmer som 
bestemmer over vår organisasjon. 
Det er kort vei til ledelsen og vi 
drukner ikke i medlemsmassen. 

Uravstemning NR oppgjøret! 

Oppfordrer alle som er arbeider på 
NR oppgjøret om å avgi sin stemme 
i den pågående uravstemningen. Så 
lenge over 50% avgir sin stemme er 
avstemningen bindende. Alle på 
området skal ha fått mail og sms 
med info om avstemningen. Det 
ligger også info inne på «Min side» 
på www.safe.no 

http://www.safe.no
http://www.safe.no

