ÅRSBERETNING 2013
FOR
DET NORSKE VERITAS’ PENSJONISTFORENING.
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1.

Styrets sammensetning i 2013

På årsmøtet 26. februar 2013 var styreleder Tom Harwiss, styremedlemmene Gunnel
Dahlberg, Erling Herland og Åse Vegstein Wilson på valg. Tom Harwiss og Erling Herland
hadde frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen la frem følgende forslag til kandidater til styret:
Gunnel Dahlberg og Åse Vegstein Wilson tar gjenvalg, nye medlemmer Sam Carsten Aase og
Per Straumann.
Av valgkomiteens medlemmer, var Bjørn Tore Ugland og Ellen Haugan på valg. Disse hadde
frasagt seg gjenvalg. Styrets forslag til kandidater var Aasta Dammerud og Finn Tellsgård.
Valgkomiteens innstilling til nytt styre og styrets forslag til valgkomité ble vedtatt med
akklamasjon og de fratrådte ble takket med applaus.
Etter at styret i første styremøte hadde konstituert seg, fikk styret med revisor og valgkomité
følgende sammensetning for 2013:
Styreleder:

Torill Tysnes

(2012-2014)

Nestleder:

Kåre Lindemann

(2012-2014)

Kasserer:

Åse Vegstein Wilson

(2013-2015)

Sekretær:

Gunnel Dahlberg

(2013-2015)

Styremedlemmer:

Knut Vågnes

(2012-2014)

Per Straumann

(2013-2015)

Sam C. Aase

(2013-2015)

Revisor:

Jan Jørgensen

(2012-2014)

Valgkomite:

Knut Døhlie

(2012-2014)

Aasta Dammerud

(2013-2015)

Finn Tellsgård

(2013-2015)

Styret har avholdt 11 styremøter i 2013 samt møte Pensjonsutvalgets møte med
administrasjonen DNV.

2. Foreningens økonomi
Regnskap for 2013 foreligger separat. Økonomien i foreningen er fortsatt god, og vår
egenkapital pr. 31.12 2013 var kr. 274.753,- (se vedlagte regnskap).
Foreningen fikk for 2013 et bidrag fra Det Norske Veritas på kr. 50.000,-.
Foreningskontingenten ble av årsmøtet fastsatt til kr. 200,- for 2013.
For 2014 har vi regnet med en økning i utgiftene som følge av prisstigning og fortsatt netto
økning i antall medlemmer.
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For 2014 søkte Pensjonistforeningens Styre Det Norske Veritas om et tilskudd på
kr. 175.000,-. Bidraget fra Det Norske Veritas er fastsatt til kr 50.000,- også for 2014. Beløpet
er lavere enn det er søkt om. Dette begrunnes med at foreningen har en betydelig egenkapital,
og foreningen bør vurdere å øke medlemskontingenten. Styret tar dette til etterretning og vil ta
dette opp på årsmøtet.

3. Medlemssituasjonen
Ved utgangen av 2013 var medlemstallet 405.
I løpet av året har vi fått 22 nye medlemmer, 9 medlemmer har meldt seg ut og 10
medlemmer har gått bort. Dette medfører en netto tilgang på 3 medlemmer.
Siden utarbeidelsen av forrige Årsberetning har følgende 10 medlemmer gått bort: Venke
Oppsahl, Arne Skarsæterhagen, Olav Gravdal, Odd Solli, Ella Belgum, Torleif Torsheim,
Arnfinn Lykaas, Rolf Einar Wold, Harald Burø Hansen og Ernst B. Marthinussen.

4. Det Norske Veritas’ Pensjonsordninger
Medlemmenes pensjoner fra DNVs Pensjonsordninger, ble pr. 01.01.2013 justert med 1,6 %,
som er i henhold til hva som har vært vanlig de siste årene. Det vanlige er en justering som
tilsvarer endring i konsumprisindeksen fra oktober til oktober med et tillegg på 0,5 %.
Pensjonsutvalget i Styret består av Torill Tysnes, Knut Vågnes og Per Straumann. Det årlige
møtet med Administrasjonen fant sted 20. november. Utvalget, representert ved Torill Tysnes
og Per Straumann samt Kåre Lindemann som møtte i Knut Vågnes’ fravær, la frem sitt syn på
administrering av pensjonene og justering av pensjoner for 2014. Pensjonsutvalget har
fremsatt sine argumenter for at pensjonsjusteringen skal legges minst på prisstigningen over
året beregnet som pristallet for oktober pluss litt til. Vi har også gitt uttrykk for at siden
avkastningen på Pensjonskassenes midler har vært meget bra i 2013, bør dette gjenspeiles i
justeringen.
Pensjonsutvalget har også i år tatt opp at den informasjon som sendes ut skal være lettfattelig,
og at de datoer det refereres til for justering og etterbetaling må være å stole på.
Pensjonistforeningen har i inneværende valgperiode (2012-2014) en representant i Styret for
Det Norske Veritas Pensjonskasser, vårt medlem er Jarle Vik, med varamedlem Laila Thu.

5. Samarbeidet med Administrasjonen, COOR og ISS
Samarbeidet generelt med DNV Administrasjon, Møteromservice og Trykkeriet i COOR har
vært upåklagelig også i 2013. Dette gjelder også for ISS Kantinetjenester som har gjort hva de
kan for å oppfylle våre ønsker i 2013. Vi har hatt flere møter med kantineledelsen for best
mulig tilrettelegging av service.

6. Årsmøte 2013
Årsmøtet 2013 ble avholdt i Veritas I tirsdag 26. februar med som vanlig stor oppslutning fra
medlemmene. Selve møtet fant sted i Store Møtesal, og ble ledet av styreleder Tom Harwiss.
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Styreleder nevnte muligheten for pensjonistene til å benytte Veritas’ hytter og leiligheter
dersom de er ledige og dessuten å benytte treningssenteret på Veritas i tidligere angitt tidsrom.
Han anbefalte også pensjonistene å ta del i frivillighetsarbeid, f. eks. gjennom Røde Kors med
leksehjelp, besøkstjeneste, flyktningeguide etc. Informasjon finnes på foreningens
hjemmeside www.dnvspensjonistforening.no
Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og vedtatt.
Styret hadde fremmet forslag til endring av vedtektenes § 4 og § 5 da DNV ikke ønsker å ha
et fast yrkesaktive medlem i styret. § 4 Nytt: "Det velges et styre på 7 medlemmer". Endres
fra 8 til 7. § 5 "1 medlem fra de yrkesaktive" tas ut. Styret konstituerer seg selv. Endringene
ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av medlem i valgkomiteen, Ellen Haugan.
Innstillingen ble vedtatt med akklamasjon.

7. Turer i 2013
Pensjonistforeningens turer og arrangementer er behørig omtalt på hjemmesiden,
www.dnvspensjonistforening.no, derfor er det bare en kort omtale i det etterfølgende.
Island 3. – 7. juni
Årets vårtur gikk til Island med 4Seasons Travel som reiseoperatør. 79 deltakere og to
reiseledere hadde en fantastisk tur.
Dalsland, Sverige, med kanaltur 10. – 11. september
Høstturen til Dalsland samlet 42 deltagere, som møtte opp på Veritas Høvik, der turbussen
ventet. Deltagerne opplevde mye på de 2 dagene turen varte. Maten og servicen var
upåklagelig.

8. Formiddagstreff i 2013
Det ble holdt 1 formiddagstreff på våren og 3 formiddagstreff på høsten i 2013 med meget
god oppslutning. Som avslutning på foredragstreffene var det felles lunsj og samvær i
kantinen. I tillegg var det en dagstur til Oscarsborg i april.
Tirsdag 12. mars
Pensjonert NRK journalist Geir Helljesen var dagens foredragsholder. Temaet var mennesker
jeg har møtt gjennom over 40 år i NRK.
Vi ble tatt med på en rundtur med sentrale personligheter og politikere i Norden.

Tirsdag 23. april
Et av vårens treff var arrangert som en dagstur til Oscarsborg, og 63 deltakere var med på
turen. Omvisningen på festningen ble en interessant tur gjennom Oscarsborgs historie.
Kunnskapsrike guider presenterte fakta og anekdoter og gjorde turen til en flott opplevelse.
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Tirsdag 24. september
Toralf Maurstad berettet ”Om sitt liv og om teateret”. 149 medlemmer med følge satt fjetret
i store møtesal mens Toralv Maurstad fortalte spennende og underholdende episoder om sin
mor, far og seg selv.
Tirsdag 22. oktober
Vår tidligere gode kollega Arne Sagen holdt et engasjerende og tankevekkende foredrag om
"Hvorfor lærer vi ikke av skipsulykker?" Ca. 85 medlemmer av pensjonistforeningen fulgte
interessert med på Arnes historiske gjennomgang av skipsulykker der det ble stilt spørsmål
ved eiernes kompetanse og vilje til å sikre liv til sjøs.
Tirsdag 19. november
En fullsatt store møtesal fikk høre Remi Eriksen, fra konsernledelsen, gi en interessant
orientering om fusjonen mellom DNV og GL. Fusjonen var et faktum 12. september 2013.
DNV GL er et selskap med 16.000 ansatte fordelt på 300 kontorer i 100 land. I Norge er det
2.700 ansatte.
Tirsdag 10. desember – juletreff
188 medlemmer og ledsagere deltok på pensjonistforeningens julelunsj. Den store kantinen
på Veritas-senteret ble fylt opp med julestemte pensjonister som inntok et hyggelig måltid i
godt fellesskap.
Juletallerkenene med rødkål gikk unna i høyt tempo.
Knut Strengelsrud spilte taffelmusikk under måltidet. De tradisjonelle julesangene ble sunget
med Thorbjørn Holum som forsanger, godt akkompagnert av Knut.

9. Planlagte turer og treff i 2014
Styret har lagt planer for en vårtur til Krakow 2. – 6. juni 2014. Vi viser til vedlagte program
for våren 2014 og til egen invitasjon for vårturen. Dette er også lagt ut på våre hjemmesider,
www.dnvspensjonistforening.no.
Program for høsten kommer vi tilbake til senere på året.

10. DNVPs hjemmeside
Det Norske Veritas' Pensjonistforening har egne hjemmesider. Hjemmesidene ligger på
www.dnvspensjonistforening.no. Hovedsiden gir nyttig informasjon om aktuelle saker og har
lenker til utdypende innhold. Her kan du finne informasjon om planlagte turer, kommende
formiddagstreff og reportasjer fra nylig avholdte arrangement/møter mm.
Det er lagt inn lenker med informasjon om:
 Vedtekter
 Styret
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c Historikk
e Bli medlem?
o Info. til mediemmene
Styret vil i størst mulig grad benytte hjemmesidene og e-post i sin dialog med medlernmene.
Vi oppfordrer medlemmene til å melde inn e-postadresser. Elektroniske påmeldinger til turer
og andre aktuelle arrangementer, vil også lette styrets arbeid. Medlemmer som ikke har epost, vil selvsagt få tilsendt informasjonen pr. post.

11.

Året 2013 - en oppsummering

Vi kan se tilbake på et tradisjonsrikt og aktivt

ar.

Det har vært god oppslutning om våre arrangementer. Økonomien er god, og vi håper på god
oppslutning og mange gode opplevelser for alle våre medlemmer også i 2014.
Tradisjonen tro, inviterte Det Norske Veritas pensjonistene til middag på Veritassenteret,
denne gang onsdag 28. august 2013.
Det var stor oppslutning om et fint arrangement med deilig mat og drikke. Stor takk
for dette amangementet!

Høvik, 7. januar

til DNV

201,4

For Styret
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