Industri Energi Odfjell er en avdeling i Fagforbundet Industri Energi som organiserer ansatte
i Odfjell Drilling innen alle selskapets områder, -boring på faste og flytende innretninger, servicetjenester offshore/verksted, alle merkantile og tekniske stillinger på land, -og tekniske
ledende stillinger innen engineering (ingeniører).
Klubben vår har per dags dato ca. 950 medlemmer fra de nevnte områder, og er den klart
største foreningen i Odfjell Drilling. Foreningen har dermed suverent mest innflytelse og
slagkraft til å få gjennomslag for enkeltpersoner og ved avtaleinngåelser lokalt.
Vi har klubbkontor både på Kokstad (Bergen) og Tananger (Stavanger). Leder Harald Hereid
og administrasjon sekretær Bente Amundsen sitter i Bergen, mens nestleder Jarle Knoph
holder til i Stavanger.
Klubbstyret i Industri Energi Odfjell består av 12 tillitsvalgte hvor alle, unntatt leder og
nestleder, har sitt daglige virke offshore/onshore i selskapet. Foreningen har
hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte på samtlige rigger offshore, og alle avdelinger på land i
Odfjell Drilling. Tillitsvalgte bistår medlemmene, og foreningen har lang erfaring og mye
kompetanse som kommer alle medlemmer til gode, både i lønnsoppgjørene og saker som
ellers kan oppstå.
I 2008 vedtok vi å etablere eget ungdomsutvalg i klubben, noe som er viktig for rekruttering
og for å skolere/kurse unge arbeidstakere i fagforeningsarbeid. Ungdomsutvalget har eget
budsjett, egne vedtekter og arrangerer hvert år sitt eget årsmøte og ungdomskonferanse.
Les mer ved å klikke deg inn på deres side.
Foreningen er politisk nøytral og støtter ikke noen politiske partier.
Inkludert i medlemskapet hos Industri Energi har man følgende forsikringer:
· Kollektiv hjemforsikring
· Grunnforsikring
· Fritidsulykkeforsikring
· Advokatforsikring
· Topp Reiseforsikring (med mindre en reserverer seg)
I tillegg har vi lokalt i klubben også tegnet en kollektiv Gruppelivsforsikring for medlemmer.
Forsikringen koster 160 kr pr. måned, og gir økonomisk erstatning på 10 G til etterlatte ved
dødsfall. Forsikringen gjelder også ektefelle- /samboer. Opphøralder er i dag 70 år.
Les mer om foreningen på vår nettside: www.odfjell.industrienergi.no
Innmelding i Industri Energi: https://www.industrienergi.no/medlemsfordeler/ordinaertmedlemskap/
Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på. Vi svarer gjerne på spørsmål.
Avdelingens felles epost: IndustriEnergi@odfjelldrilling.com

