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Aktuelt 
 

VIRKSOMHETS 
OVERDRAGELSE 
AKER BP 
KONTRAKTEN 

Virksomhetsoverdragelsen 
på Aker BP kontrakten 
nærmer seg. Liste over hvem 
som overføres er klar, og 
totalt overføres 115 Sodexo 
ansatte til ESS fra 1. Mai. 

Vi vil takke alle dere som nå går 
over for den tiden vi har hatt 
sammen i Sodexo. 


Jeg husker godt når Sodexo 
overtok kontrakten på Valhall, 
Ula og Gyda, for snart 20 år 
siden. Mange av dere som nå 
overføres var med på den 
overdragelsen også. 


Klubben har nytt godt av 
mange engasjerte medlemmer 
og tillitsvalgte som nå overføres 
til ny arbeidsgiver og klubb.


Vi vil rette en ekstra takk til 
dere for god innsats gjennom 
mange år!


Lykke til hos ny arbeidsgiver. 
Og hvem vet? Kanskje våre 
veier møtes igjen ved en senere 
anledning. 


FREMTIDSUTSIKTER 


Det skal ikke være tvil om at 
Sodexo fortsatt satser på 
offs h o re v i r k s o m h e t e n i  
Norge. Det fikk vi 
bekreftet klart og 
tydelig da vi stilte 
spørsmå le t t i l 
Lindsey Tocher, 
øverste leder for 
S o d e x o s i n 
O ff s h o r e & 
M a r i n e 
v i r k s o m h e t i 
verden. 

Etter at Sodexo har opplevd 
mye motgang den siste tiden 
har vi fått flere henvendelser fra 
medlemmer som er bekymret 
for om Sodexo vil satse på vår 
del av virksomheten fremover.


Vi oppfatter det helt klart at 
Sodexo satser for fullt videre 
offshore i Norge.


VIRKSOMHETS 
OVERDRAGELSE 
TRANSOCEAN 
KONTRAKTEN 

Vi har nå fått oversendt 
oversikt over de som er 
berørt av overdragelsen til 
NOC. 

Bedriften vil nå sende ut info til 
alle dere som er berørt. Vi er 
opplyst om at overdragelsen vil 
finn sted noe tidligere enn først 
antatt. Det blir den 15. Mai.


H v i s n o e n h a r 
spørsmål så ikke 
vær redd for å 
kontakte oss. Vi 
skal gi dere svar 
på det vi kan og 
eventuelt sjekke ut 
det vi ikke har svar 
på.

Visste du at…? 
Årsmøte bestemmer! 

Årsmøte i klubben avholdes en 
gang hvert år. I tillegg kan det kalles 
inn til ekstraordinært Årsmøte hvis 
det er nødvendig. 

Årsmøtet er klubbens høyeste 
organ etter uravstemning blant alle 
medlemmene. Det er årsmøtet som 
fatter de vedtak som klubben skal 
driftes på resten av året. Hvem 
deltar på Årsmøtet? Alle tillitsvalgte 
inviteres og har stemmerett på 
Årsmøtet. Bruk derfor retten til å 
velge SAFE tillitsvalgt på ditt skift. 
Da sikres dere direkte innflytelse 
inn til Årsmøtet i klubben. 


