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Aktuelt 

VELKOMMEN! 

Den 1. Oktober var vi igang 
med ny kontrakt og overtok 
forpleiningen på samtlige 
innretninger til Aker BP. 

I den forbindelse overtok  
Sodexo forpleiningen på Skarv, 
Ivar Aasen og Alfheim. Det 
betyr også at vi har fått 52 nye 
medarbeidere.


Vi ønsker dere alle hjertelig 
velkommen til Sodexo!


ANBUD OG 
DIVERSE 

Vi venter i spenning på 
avgjørelse på anbudet som er 
levert på flotellet Haven. 

I tillegg har vi nå folk på 
Petrojarl 1 som ligger for 
oppgradering i Haugesund før 
den skal videre til Brasil. 


Det nærmer seg også tiden for 
at West Phoenix skal komme 
tilbake til norsk sokkel for en 
kort periode.


Vi skal ha nytt møte med 
b e d r i f t e n a n g å e n d e 
bemanningssituasjonen på 
førstkommende  fredag. 


INVITASJON TIL 
MEDLEMSTREFF 

K l u b b e n i n v i t e r e r a l l e 
medlemmer til julebord på 
Bærheim Golfpark i Sandnes 
den 8. Desember. 

Vi inviterer igjen til treff og 
inviterer til julebord den 8. 
Desember. Tidspunktet er 
motsatt av forrige treff slik at 
de som var offshore da skal ha 
mulighet nå.


Som sist er alle medlemmer  
hjertelig velkommen. Både 
aktive i jobb, pensjonister og 
passive ( i permisjon eller 
oppsagt) . Medlemmer får 
dekket julebordet, overnatting 
og reiseutgifter inntil 1000 kr.


Det vil også være mulig å ta 
med seg en partner/venn til en 
kost på 750 kr + eventuelt 
tillegg for dobbeltrom. Reise 
utgifter dekkes ikke.


Det blir sendt ut egen invitasjon 
og en påmeldingsepost til alle 
medlemmer. I tillegg kan du 
melde deg på via link på 
k l u b b e n s h j e m m e s i d e : 
www.safeklubben.no


«Først til mølla» prinsippet 
gjelder ved påmelding.


Påmelding eller spørsmål kan  
også sendes til klubbens epost: 
sodexo@safe.no 

Visste du at…? 
Permittert eller oppsagt? 

SAFE i Sodexo dekker 
karensdagene for våre medlemmer i 
vanskelige tider. Før en får 
arbeidsledighetstrygd pålegges den 
enkelte 3 dagers karantene. Disse 
dagene vil du som medlem i SAFE i 
Sodexo få dekket med inntil 1000 kr 
pr. dag oppad til 3000 kr. 

Som permittert eller arbeidsledig 
kan du opprettholde ditt 
medlemskap, samtidig som du er 
fritatt for å betale kontingent. 

Mer info og  søknadskjema finner 
du på www.safeklubben.no 

18:30-00:30

8. 

Det blir julemat! Det blir sosialt!  
Det blir underholdning! Det blir gøy!

JULEBORD
Velkommen til

Alle medlemmer i  
SAFE i Sodexo er invitert.  

Aktive, passive og pensjonister.

Desember 

Bærheim Golfpark  
i Sandnes

Klubben dekker julebordet, overnatting og inntil 1000 kr 
i reiseutgifter for alle medlemmer. Det arrangeres felles 
transport fra/til hotellet i sentrum av Stavanger. Vil du 

være med? Send en mail til sodexo@safe.no eller svar på 
påmeldingskjema som blir sendt ut via Monkeyservey. 

Det blir også mulig å ta med seg partner/venn for 750 kr. 
Påmeldingsfrist er snarest mulig og «først til mølla» 

prinsippet gjelder.
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