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Aktuelt 

ÅRSMØTE 2017 


Klubben avholdt Årsmøte 
den 31. Mai. 

Det ble avholdt valg og vervene 
i klubben for de neste 2 årene 
ser slik ut:


Styret:


Leder: Kai Morten Anda


Nestleder: Tom Ove Dyrnes


1. S ty remed lem: Kenne th 
Toftegård


2. S t y r e m e d l e m : A n n e 
Mortensen


3. Styremedlem: Marit Aune


4. Styremedlem: Jill Ødegård


1. Vara: Jan Skovly


2. Vara: Olav Lindland


3. Vara: Ramon Silva


Kontrollkomite:


May Lise Tjørhom og Fred 
Halvorsen. Vara: Aud Fugelli


Valgkomite:


Aud Knutsen og Åse Gro T. 
Lindland. Vara: Randi Junker


Årsmøtet ble i år avholdt over 
kun en dag ettersom det 

k o l l i d e r t e m e d 
flyteriggoppgjøret. Det gjorde 
at programmet ble stramt, men 
vi kom igjennom på en god 
måte. 


Det b le g jennomgang av 
årsberetning, vedtatt endringer 
i vedtekter, vedtatt budsjett  
sammen med andre faste 
punkt. Bengt var innom oss og 
hadde en god runde på «rikets 
tilstand» i Sodexo, sammen 
med gode diskusjoner. Tom 
Ove og Anne dro oss gjennom 
temaet: «Store endringer - 
hvordan gjør vi det på en god 
måte?»


På kvelden var vi samlet på 
B æ r h e i m G o l f p a r k t i l 
medlemstreff. Her var det god 
stemning blant de 35 som var 
tilstede.


Vi fikk takket Einar Valheim for 
den gode innsatsen han har 
tilført klubben helt fra dens 
opprinnelse for over 20 år 
siden. Einar ble utnevnt som 
klubbens første æresmedlem 
og det er meget fortjent. 


Randi Junker takker også for 
seg i styret. Hun hadde selv et 
ønske om å trekke seg litt 
tilbake. Klubben takker henne 
for flott innsats gjennom mange 
år i klubbstyret. 


LØNNSOPPGJØR 
FLYTERIGGER 


D e t b l e f o r h a n d l e t p å  
flyteriggavtalen 31. Mai og 1. 
Juni. 

Resultatet er som følger:


- Det gis et generelt tillegg på 
10 000 kroner i året.


- Nattillegget økes med 2 
kroner pr. time.


Vi hadde håpet på et resultat 
som var noe bedre, men valgte 
å akseptere tilbudet basert på 
fortsatt tøffe kår i riggnæringen.


Visste du at…? 
Vi planlegger nytt 
medlemstreff i September? 

Vi hadde et vellykket medlemstreff den 
31. Mai. God stemning og mange flotte 
folk var samlet på Bærheim Golfpark. 

Planen er derfor å gjenta dette i 
September. Detaljer kommer vi tilbake 
til, men oppfordrer allerede nå alle som 
kunne tenke seg å komme om å melde 
sin interesse.  

Er interessen hos dere tilstede blir det 
nytt treff i September. Gi gjerne 
tilbakemelding på sodexo@safe.no eller 
facebooksiden til klubben. 

mailto:sodexo@safe.no
mailto:sodexo@safe.no

