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Seniorforum Equinor 2019 Mongstad  

Tirsdag og Onsdag 17. og 18. September  

 

Program: Dag 1 

1100 Velkommen og kort orientering, ved  

leder Veteranklubben Mongstad, Kolbjørn Haugland 

 Presentasjon av deltakerne- runde rundt bordet 

1130 Lunsj 

1200 Status – hver klubb presenterer sin virksomhet 

1400 Temadiskusjon – innkomne forslag. 

1500 Omvisning på Equinor Raffineri og på Mongstadmuseet 

Buss fra hotellet og tilbake 

Info. leder Equinor Mongstad, Henning Neverdal, deltar. 

1900 Middag på hotellet 

 

Program Dag 2 

0830 Fortsettelse av temadiskusjon m.m. fra dag 1 

1000 Foredrag av Hans Aasmund Frisak, Eguinor 

 Tema: 

Navnebytte, bakgrunn, overgang og 50 års feiring 

1130 Lunsj 

1300 Slutt og avreise 
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Deltakerne på Seniorforum 2019 

Her fra Westland Hotell, Lindås. 

 

 

Referat. 

Kolbjørn Haugland fra Statoil Veteranklubb Mongstad, ønsket alle velkommen 

til årets Seniorforum. 

 

Kort runde rundet bordet 

 Status – hver klubb presenterer sin virksomhet. 

 Klubbene sender inn til rapport om sine aktivteter, i forkant av møtet. 

Dette gjøres i forkant av samlingen / møtet. 
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Equinor Seniorklubb Bergen 

Ved Torun Lyssand 

290 medlemmer 150.- i kontingent  

7 personer i styret 

10 – 12 aktiviteter i året 

- Kulturaktiviteter 

- Besøk på brannstasjon. Nyttig for eldre. 

- Besøk på Stiftelsen Espeland Fangeleir 

- Tur til Haugesund og Kårstø 

- Julemidag og lunch 

- Dataverktøy i Styre Web 

Hjemmeside, påmeldinger og informasjon 

 

 

 

 

 

 

Neptun Sydvest  
Ved Magne Østebø 

Styret består av: 

Magne Østebø formann 

Per Husebø sekretær 

Arne Hopland styremedlem 

Leif Aske styremedlem 

Per Husebø og Arne Hopland er på valg, begge står på gjenvalg 

Vårtuern gjekk til Manchester. Med 30 deltakere 

Årskontigent kr. 150.- same kontingent som Stasen 

Vi har gjennom året samarbeidet med Neptun Sydvest på lokalaktiviteter. 

Årets julebord er lagt  Gøtebord med buss utført av Geir Larsen turbusser. 

Vi er 31 deltakerepå denne turen. Egenandel kr. 3800.- pr. person. 

Vårturen 2020 jobber vi med. Felre forslag. Krotia, England. 

Møtene den første tirsdag i måneden på kvadrat går som før. 

Vi er 65 medlemmer. 

 

 
 
 
 
 

Neptunklubben Sogn og Fjordane 
Ved Unni Ege 

35 medlemmer 

2 i styret 

Ønsker å lage ny hjemmeside.  

Bruker Neptunklubben foreløbig 

 

 

 

http://equinorseniorklubbbergen.lag247.no/
https://www.espeland-fangeleir.no/default-css.asp?
https://www.neptunsydvest.no/
http://www.neptun-sogf.com/Seniorklubben.html
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Equinor Seniorklubb Sør 

Vi har 121 medlemmer og årsavgift er kr 100,- per medlem. 5 personer i styret - leder, 

kassererer, data-ansvarlig, en styremedlem og en varamann. 

Årsmøte ble holdt 28.februar i Kristiansand med invitasjon til alle medlemmer.  Styret 

har hatt 4 møter i løpet av året utenom årsmøte, et møte gjenstår i oktober. Styret tar 

ikke noen betaling/godtgjørelser/fordeler for sine tjenester og behandles likt med 

medlemmer. 

Link til vår hjemmeside: https://statoilseniorklubbsor.no/ 

Klubben endret navnet etter årsmøte i februar til Equinor Seniorklubb Sør, slik 

anbefaling fra Forum-møte i Oslo. Vi har ikke endret hjemmesideadresse til Equinor 

men ellers registrert med navneendring og all korrespondanse foregår med det nye 

navnet. 

Vi hadde en vårtur til Skopje i Makedonia/ Pristina i Kosovo   1.-5. april med 45 

deltakere  

Konsert i Kilden, Kristiansand med Bellamy Brothers og felles middag på Sjøhuset  2. 

oktober - 26 deltakere 

Høsttur til Torun i Polen 7.-11.oktober med 45 deltakere 

Julebord 30.november på Scandic Bystranda i Kristiansand - beregnet deltakelse av 80 

personer. 
 

 

 

 

 

Statoil Seniorklubb Tjeldbergodden 

Ved Martin Gjermund Gjestad 
Har ikkje heimeside oppegåande. 

E-post: martin.gjestad@gmail.com 

 

Stiftet 2009 

6 medlemmer 

3 fra Aure og 3 fra Hemne. 

Årsmøte i slutten av janaur 

Program for kommenede år er gjennomgang av rekneskap 

Avslutte årsmøtet med middag. 

Medlemsmøter 

Aktiviteter. 

Tur i juni med Thamshavnbanen til Løkken Verk 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://statoilseniorklubbsor.no/index.php
https://statoilseniorklubbsor.no/
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Equinor Seniorklubb Stavanger 

965 medlemmer kontingent kr.150- 

Styre og medlemsmøte samme dag. Først styremøte, så medlemsmøte 

Finne nytt lokale til medlemsmøte. Leiger hos Frelsearmen. 

Tema på møtene: 

Miljø og klima 

 

Aktiviteter. 

Turer utenlansk, dagsturer med buss. 

Julebord 450 deltakere med ektemake / partner. 

Sponsing / søke om midler. 

Mange aktiviter. 

Ide dugnad 25 deltok 

Legger ved Power Point presentasjon som vedlegg. Oppdaterer dette som PDF.  

   

 

 
 
 
 

Equinor Seniorklubb Nord Rogaland 

Ved Svein Inge Tvedt 

130 medlemmer 

Kontingent kr.100. 

5 i styret+ 2 vara. 

4 – 5 styremøter pr. år. 

Medlemsmøte ifm årsmøte i februar. 

Reiser  

Til Tallin, Stockholm 40 deltakere med buss. 

Julebord sistehelg i november 90 – 100 deltakere. 

Skifte namn til Equinor Seniorklubb Nord-Rogaland, registrert i Brønnøysund registeret 

Har egen hjemmeside 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stasen.no/Statoil_linker.html
http://equinor-seniorklubb-nord-rogaland.mekke.no/
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Equinor Seniorklubb i Harstad  

Ved Vidar Haukebøe. 

Har ikkje heimeside oppegåande. 

E-post: vidare52@gmail.com 

Vi skiftet navn til Equinor Seniorklubb Harstad, som ble godkjent på vårt årsmøte 2019. 

Klubben i Harstad ble stiftet i 2008. 

Vi er 64 medlemmer. 

Styremøte avholdes en gang pr. mnd. unntatt sommermånedene. 

Styret består av 5 medlemmer, med underutvalg, revisor etc. er det totalt 13 stk. 

Kontingenten er kr. 100.- pr. medlem. 

Planer/aktiviteter for inneværende år:  

-Årsmøte (ca. 20 deltakere) 

-Månedlig kaketreff 

-Kulturhusbesøk/-forestillinger med påfølgende enkel servering  

-Festspill forestillinger  

-Bedriftsbesøk 

-Dagsture 

-Julelunsj 

-Nyttårskonsert 
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Bjørgvin Seniorklubb 

Ved Alf Ove Kjærland og Johannes Boga 

183 medlemmer 

Kontingent kr. 200.- 

Første tirsdag i måneden er det styre og medlemsmøte 

5 personer i styret.  

Går greit å få personer til styreverv. 

Mye aktivtet i måneden.  

Første tirsdag i måneden besøker vi Holbergstuen 

Konserter, her deltar 60 – 70 medlemmer 

Tur til England 60 stk. Kinnaspelet 2019. Tall Ships 

Dagstur til Askøy. Besøk på Telemuseet 

Fottur gjennom fjellvein 

Show med Bjarte Hjelmeland 

Julebord 2019 på Bardøla 

Planlegger utenlandstur 

 

Hei Seniors og takk for sist. 

Så nærmer vi oss Påske og nye aktiviteter. Vi har lagt bak oss Heim 

del 2 som var den 20 mars. Fekk inntrykk av at dere som var der 

koste dere, det liker vi i styre, så takk til dere alle. På heim var vi 

61deltagere. 

-Videre så kommer Sør Englands turen 26 mai og det gleder vi oss 

til, blir spennene med noe nytt. Her er det ordnet med lunch etter ca 

1times busstur og da gjenstår det 1 time til Farnham. Info vil bli 

sendt når det nærmer seg reisen. Her var det 63 deltagere. 

-Så skal vi på Tor Endresen 60 års show den 16 juni. Her har vi 

tenkt å invitere etter forestillingen på Pizza på Peppes i Olav 

Kyrresgt, invitasjon til dette vil komme og det er allerede reservert 

border til oss. Her var vi 60 deltagere 

-Så er det 22 juni planlagt en dagstur med hurtigbåt til Kinn og 

Kinnaspel og konsert med Sigrid her blir en talerkenrett ombord. 

Her er det med guide ombord. Her var det 38 deltagere. 

-Så er det tid for Tall ship Raices 21-24 juli. Her har vi planlagt å 

leige Granvin den 23 juli til en tur på fjorden og en beskuing av 

seilskuten fra sjøsiden.Turen gikk videre ut til Hanøytangen og 

Ågotnes. Her var det 66 deltagere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/bjorgvinsenior/seniorklubben/styret
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-Så i 20 august har vi en ny dagstur som går over Askøy der vi 

besøker 2 museèr,Telemuseèt og Herdla museèt og tilslutt til 

bespisning på Nauste til Rita og Erling Midtøy der det ble servert 5 

retters sjømat og Væske. Her var vi 50 deltagere. 

-Den 25 September blir det Dagstur til Mongstad og Sletta med 

Utvandring senteret. Vi hadde lunch hos Sletta landhandel, hvor de 

serverte Betasuppe, brus/vann og kaffe. Her var vi 49 deltagere. 

-Vi har den12 september lagt inn en fottur langs Fjellveien med 

stopp ved kiosken til K.Sellevold. Rolf H. Helgesen guide oss på 

turen. Her var det 32 deltagere. 

-Den 31 oktober har vi billetter til Bjarte Hjelmeland sitt show. Her 

skal vi ha en sammenkomst på Wesselstuen i forkant med en 

matbit og drikke. Her er vi 62 pers. som deltar. 

-Den 29nov.-1 des. Blir det Julebord på Geilo igjen og Bardøla er 

reservert og godt tilbud har vi fått. Det blir som vanlig (jern)Hest å 

kjerre fra Bergen by til god pris og underholdning vil ta seg opp etter 

hvor langt ned i vinkartongen(e) vi kommer.Vi er påmeldt 71 

deltagere. 

Vi har i år også invitert Neptunklubben Sogn og Fjordane klubben til 

å være med. Og de er 11 pers. Totalt 82. 

-Det blir jo selvfølgelig loddsalg i regi av Trygve på de fleste 

aktivitetene, SÅ TA MED KASJ. 

- Seniortreffet i Bø i Telemark 14- 16 august 2020 er planlagt og 

bestilt, folk er hjertelig velkommen til å melde seg på når den tid 

kommer. 

Styret i Bjørgvin Seniorklubb ser seg serdeles fornøyd med 

deltagelsen til aktivitetene vi har lagt til rette. 

Mvh For styret 

Lars Hovland 

Sekretæren 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Statoil Veteranklubb Mongstad 

Ved Kolbjørn Haugland 

Veteranklubben har 265 medlemmer 

Bruker StyreWeb, for økonomi, melemsregister, dokumentarkiv og hjemmeside. 

Årsmøte februar, 2019 

Det er styre- og medlemsmøte en gang i måneden.  

Har først styremøte, og deretter medlemsmøte. Møtene er Mongstadmuseet.  

Det deltar i gjennomsnitt 43 medlemmer. 

Medlemsmøtene har hatt ulike kulturelle innslag,  

som seriøse foredrag, musikk og sang.  

Gode og muntre historier.  Samt bingo, åresalg. 

Bowling i Leirvåg Bedehus to tirsdagar i månaden. 

Julebord med overnatting i Bergen 

Turer, som vårtur, blåtur og teater etc. 

 

 

 

 

 

Equinor Senior-klubb Midt Norge. 

Ved Knut Høyem. 

Har ikkje heimeside oppegåande. 

E-post: khoeyem@online.no 

Etter forrige seniorforum på Fornebu 18 og 19 september 2018, var det et ønske om at 

hver klubb presenterte sine aktiviteter i forkant av møtet. 

Navnebytte. 

Vi har skiftet navn fra Statoil Seniorklubb Midt-Norge til Equinor Seniorklubb Midt-

Norge. 

Svar fra Brønnøysundregistret registrert 03.06.19. 

Samordnet registreringsmelding for Equinor Seniorklubb Midt-Norge 9180105488 er 

godkjent. 

Hjemmeside 

Klubben prøver å etablere hjemmeside, det er ennå ikke i orden. 

Andre aktiviteter 

http://veteranklubben-mongstad.lag247.no/
mailto:khoeyem@online.no
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Aktiviteter som er planlagt og som er gjennomført i 2019: 

 Teateraften med bespisning 30.04.19, Tordenskjold, 22 billetter 

 Tur til Rhodos 22.09 - 29.09.19, påmeldt 14 personer 

 Julebord på Britannia Hotell 16.11.19 

Andre opplysninger 

Leder Martin Bitnes er bortreist, og nestleder Knut Høyem vil representerer 

Seniorklubben Midt-Norge. 

E-mail til Knut Høyem: khoeyem@online.no 

Tlf. 971 62 483 

 

 

 

Equinor Florø Seniorklubb 

Ved Lars Martin Baugstø 

Vi i Florø har ikkje heimeside oppegåande. 

E-post: larsbaugsto@gmail.com 

 

Status på virksomhet i Equinor Seniorklubb Florø, -siden forrige samling på Fornebu 

september 2018: 

Liten klubb, kun 12 betalende medlemmer (pensjonister fra Statoil Florø Forsyningsbase 

etter etablering 1986) 

Årskontingenten er kr. 500,- og aktiviteten er turer og kulturarrangementer i Florø med 

nærområder. 

4. okt. Medlemsmøte: 

Alle (12) medlemmer med ledsagere møtte til orientering om høstens program og leder 

refererte fra Seniorforum i Oslo. Møtet ble avsluttet med et utsøkt varmmåltid på vår 

faste møteplass i Naustet på Quality Hotel.  

10. okt konsert med sangkoret Gneist 

"Back to the 80`s " sang og dansegruppe i samfunnshuset, 6 medlemmer møtte. 

31.10 Sogn og Fjordane Teater 

"Eg er i går", 7 medlemmer fikk med seg denne artige seansen. 

23.11 Tur til Bergen Juleshow med Wallmanns' i Grieghallen og hotellpakke, 4 par 

deltok på dette.  

09.12 Julebufèe på Quality Maritim, her var vi 9 stk. til bords. 

mailto:khoeyem@online.no
mailto:larsbaugsto@gmail.com
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21.12 Medlemmene fikk tilkjørt den tradisjonelle julestjernen (blomsterhilsen fra 

klubben) 

24.01 Styremøte i Selhaugvegen, årsmøtesaker og kulturprogram. 

12.02 Årsmøte på Quality Naustet, 9 stemmeberettige møtte. Årsmøtesaker med 

middag og forslag til vårens program. 

09.03 Florarevyen 

22.03 Riksteateret "Fuglane" av Terjai Vesaas 

25-27 05 Tur til Hirtzhals med danskebåten, 4 par deltok. 

22.08 Medlemsmøte i Naustet på Quality Hotel, 6 medlemmer møttes til drøfting av 

høstens program. 

 

 

Equinor Seniorklubb Oslo 

Ved Grete Doresius 

Presentasjon av ESO – Takk for sist på Fornebu – 1 år går fort 

 Hjemmesiden vår – v/Arne Inge Mathisen 

 https://sites.google.com/view/statoilseniorklubboslo/startsiden 

 165 medlemmer – kr 150,- i årsavgift 

 Årsmøte i februar 

 Styremøter 1 gang i måneden – unntatt i juni, juli og august 

 Arrangementer hver måned utenom sommeren 

 Foredrag i januar + presentasjon av årets langtur – 2019 til Bordeaux 

 Som regel opera/teater i mars 

 Langtur i april – siste uke ca. 

 Mai dagstur til Finnskogen 

 Sept. 2 dagers tur til Dalslands kanal – slusetur 

 Okt. teater/opera – i år Sound of Music 

 Nov. foredrag/kultur 

 Desember julebord 

 Vi tar gjerne imot tips om reisemål og andre aktiviteter fra dere 

 Ønsker man å delta på arrangement melder man seg på via hjemmesiden vår 

 Mail blir sendt alle medlemmer når nyheter om julebord f.eks. legges ut på nettet 

 Påmeldinger går inn i et regneark med mailadressene til hver enkelt og disse blir 

orientert videre for det enkelte arrangement 

 

NB! 

Hva gjør vi med info til de som blir pensjonister .  Ref. Tore Lepperød – mange blir 

skuffet når de får høre om klubbene av oss og ikke har hørt et ord fra Equinor. 

https://sites.google.com/view/statoilseniorklubboslo/linker-info
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubboslo/linker-info
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubboslo/startsiden
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Equinor Senior Øst  

Ved Roar Bakke. 

Har ikkje heimeside oppegåande. 

E-post: roa-bak2@online.no 

Vi er 219 medlemmer. 

- Styret består 4 medlemmer. To medlemmer på valg hvert år. Har 3 til 4 møter i året, 

avhengig av behovet. 

-Kontigenten er kr.: 150,-. 

 

Aktiviteten vår går ut på og være på tur sammen, så mange som mulig. Utfordringen er 

og få til turer som medlemmene vil være med på. 

I år hadde vi en tur til Svalbard i mai. Så hadde vi en Oslo weekend, med besøk på 

Fram- og og Kon -Tiki museet, avsluttet med middag og show på Walmanns salonger. 

Begge disse aktiviteter kan anbefales. 

Så prøvde vi en busstur til Nord-Tyskland, som måtte avlyses pga. liten interesse. 

Årets juletur går i november, Oslo - Kil tur/retur.  
 

 

 

 

Neptun Senior klubb Haugaland  

Ved Egil Knudsen 

Ikke hjemmeside 

 

Neptun Senior klubb Haugaland har pr dags dato 65 medlemmer og de betaler inn kr 200.- pr 

år.  I 2019 har vi hatt buss tur til Rudesheim i vår og en høst tur til Riga. 

Vi har senior kaffe den første onsdagen i mnd. (men ikke sommer månedene) der kommer det 

mellom 9 til 18 personer og diskusjonene går godt rundt bordet. 

Ellers så prøver vi å lage til lokale areskjemanger , vi skal på konsert i Festiviteten til jul og ha 

julebord for medlemmene med følge. 
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Statoil Seniorklubb Trøndelag    

 

  Ved Liv Åshild Landstad Ervik 

115 medlemmer- tidligere landansatte ved Rotvoll forskningssenter og Stjørdal driftskontor 

 Styre: 5 medlemmer; leder, kasserer, 3 styremedlemmer  

 Valgkomite; 2 - tidligere styremedlemmer 

 Årskontingent: 200 kr 

 Møter: 1.onsdag i måneden- styremøte avholdes rett etter at medlemsmøtet er ferdig. 

 Møtene avholdes i Hornemannsgården i Trondheim 

 Møtene har enten innhold som foredrag eller bedriftsbesøk 

 I mai byttes møtet ut med spasertur i trondheimsområdet med påfølgende lett lunsj. 

 I juni har vi heldagstur i Trøndelag, både lunsj og middag hører med. 

Andre aktiviteter er teater/opera/ konsert - i vårsesongen og på høsten. Da har vi også enkel 

bespisning i forkant av den kulturelle aktiviteten. 

Deltakelse: på foredrag/bedriftsbesøk ca 25, på kulturelle aktiviteter som f.eks teaterforestilling 30-

35, på årsmøtet deltar gjerne opptil 40. 

Julebord er den mest populære aktiviteten og holdes siste helg i november- normalt deltar 80-90. 

Hjemmesiden vår er fornyet og fungerer bra. Påmelding til aktiviteter gjøres på hjemmesiden. 

Vi planlegger et samarbeid med Equinor seniorklubb Trøndelag (tidligere offshoreansatte). 

 
 

 

 

 

Temadiskusjon – innkomne forslag. 

Fra Harstad 

I den forbindelse vil jeg gjerne ta opp en sak, som går på hvordan få en bedre dialog 

med stedlig Equinor ledelse og at den lokale lederen/ledelsen kan stille på våre årsmøter 

for å gi en status om "rikets tilstand" og at vi kan bruke møterom på det enkelte 

kontorsted. 

Grunnen er at vi som pensjonister meget vel kan være en ressurs for ledelsen overfor 

våre ungdommer i mange sammenhenger, men da er det viktig at vi vet hva som 

"foregår" i selskapet. 

Delta i bedriftens lokale. Ved årsmøte. Har ikke tilgang. 

 

https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
https://sites.google.com/view/statoilseniorklubbtrondelag/startside?authuser=1
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Forlslag om at det blir gitt tilgang til bedriftens lokale ved årsmøte, og at en fra 

ledelsen deltar med informasjon om bedriften. 

Andre saker 

Finne fram til hverandres hjemmeside. På tvers kommunikasjon. 

I dette referatet legges hjemmesiden til klubbene inn.  

 

Omvisning på Equinor Raffineri og på Mongstadmuseet 

Henning Neverdal og Kjell Dahle var med som guide på Equinor Raffineri og på 

Mongstadmuseet 

 

Kl.19.00 var det middag på hotellet. Flott innslag og god humor ved Kjell Dahle 
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Dag 2 

Fortsettelse av temadiskusjon m.m. fra dag 1 

Knut Høyem og Vidar Haukebøe 

Rettningslinjer. 

 Manglene oppmerksomhet fra bedriften 

 Hvordan vi som klubber ter oss over vedtekter fra bedriften. Savner 

overordnete vedtekter. 

 Retningslinjer fra bedriften om stønadsordninger 

 Kontaktperson i Equinor, Åshild Bergsagel Eltervåg aelt@equinor.com 

o Retningslinjer fra bedriften til klubbene. 

Ved Seniorforum er det viktig at noen fra bedriften deltar på møtet. 

Foredrag av Hans Aasmund Frisak, Eguinor 

 Tema: 

Navnebytte, bagrunn, overgang og 50 års feiring 

Navnebytte. Gikk fra olje og gass til energiselskap. Klima må selskapet 

forholde seg til. 

Politiske arena er blitt «tøffere», for selskapet. 

Havvind på Dogerbank. 

Søknad om lisens, for å bygge vindmøller på Tampen. 

Olje og gass fortsatt sterk for selskapet. 

Fornybar energi, som vind og sol er viktig. 

Hvordan folk ser på selskapet. Se vedlagt presentasjon i Power Piont 

som vedlegg til dette referatet. 

Historie 

Nærmer seg 50 år (2022) 

Det skal skrives to bind om historien, Universitetet i Oslo ved Einar Lie. 

Det er opprettet en facebook side.  

mailto:aelt@equinor.com
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Her er adressen. 

https://www.facebook.com/groups/467824997308306/?epa=SEARCH_BOX 

 

 

Info. fra Henning Neverdal info. leder Equinor Mongstad. 

 Olje og gass blir sett på med lupe. 

 HMS trygghet på arbeidsplassen 

 Raffineriet er 40 år gammelt 

 Overflateprogramet er viktig 

 Det er 200 – 300 personer som er knytt opp til overflateprogrammet. 

 Konsernledelsen ved Eldar Sætre satser på raffineriet Mongstad. 

 

Slutt og avreise 

Neste års Seniorforum blir i Trondheim,  

Equinor Senior Klubb Midt Norge  

Ved Liv Åshild Landstad Ervik og Knut Høyem 

Tidspunkt medio september 2020 

 

Referent  

Eivind Vikene 

Statoil Veteranklubb Mongstad 
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