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Til medlemmene 

 

Referat fra Årsmøtet 

25. februar 2014 

 

Saksliste: 

1. Åpning av møtet 

2. Årsberetning for 2013 

3. Fastsettelse av medlemskontingent 2014. Styrets forslag kr. 250,- 

4. Regnskap for 2013 

5. Budsjett for 2014 

6. Innkomne forslag 

7. Valg 

 

1. Åpning av møtet 

Styreleder Torill Tysnes ønsket de fremmøtte medlemmene velkommen til årsmøtet i 

Pensjonistforeningen. 

Ingen hadde noe å bemerke til innkallingen av saksliste. 

Siden utarbeidelsen av forrige Årsberetning har følgende av våre medlemmer gått bort: 

Venke Opsahl, Arne Skarsæterhagen, Olav Gravdal, Odd Solli, Ella Belgum, Torleif 

Torsheim, Arnfinn Lykaas, Rolf Einar Wold, Harald Burø Hansen, Ernst B. Marthinussen og 

Knut W. Edvardsen (februar 2014). 

De ble minnet med ett minutts stillhet. 

2. Årsberetningen for 2013 

Årsberetningen, som var blitt sendt ut til medlemmene på forhånd, ble gjennomgått av 

styreleder. Styrets sammensetning samt valgkomité og revisor ble lest opp. 

Foreningens økonomi er god. Driftsstøtten fra DNV er i de senere år blitt kraftig redusert og 

beløper seg for 2014 til kr. 50 000,-. Begrunnelsen fra DNV for reduksjonen er at 

Pensjonistforeningen har høy egenkapital. Styret har den oppfatning at foreningen bør ha en 

egenkapital tilsvarende et års drift, og ønsker samtidig å beholde nåværende aktivitetsnivå 

for medlemmene. Med redusert tilskudd fra DNV vil da egenkapitalen gå ned hvert år. 

Styrets pensjonsutvalg har også i 2013 hatt møte med administrasjonen og fremlagt 

synspunkter på pensjonsjustering. Styrets utvalg består av Torill Tysnes, Knut Vågnes og 

Per Straumann. I møte med administrasjonen, representert ved Torolf Aadnesen og Kari 
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Ekval, møtte Kåre Lindemann som stedfortreder for Knut Vågnes som var forhindret fra å 

delta. 

DNV har i de senere år fulgt prinsippet om å regulere pensjonene med 12 måneders 

konsumprisindeks fra oktober til oktober pluss en «delta». Justeringen for 2014 er fastsatt til 

2.4 % hvilket tilsvarer KPI fra oktober 2012 til oktober 2013. Begrunnelsen fra DNV for ikke å 

gi ekstra tillegg i år er at lønnsjusteringen for de eldste ansatte i DNV var 2.4 % og at 

pensjonsjusteringen ikke skal være høyere enn denne lønnsjusteringen. 

Reguleringen gjelder fra 1.1. 2014, men etterbetaling kan ta noe tid og vil sannsynligvis 

komme først i august/september. 

Fra salen ble det kommentert at det er stor forskjell på pensjonsjusteringen fra DNV og G-

justeringen. Dette er synspunkter som pensjonsutvalget diskuterer med administrasjonen. 

Statistikken for justering av pensjoner viser imidlertid at vi ikke har falt tilbake i forhold til 

andre store bedrifter som vi sammenligner oss med. 

Pensjonistene er representert i styret i Pensjonskassen ved en representant og en 

vararepresentant. Begge er på valg i år og styret vil nominere kandidater til valgkomiteen i 

Pensjonskassestyret. 

Det har vært meget god oppslutning om turene i 2013. Vårturen til Island i juni, 79 deltagere, 

høsttur til Dalsland med kanaltur, 42 deltagere og én-dags tur til Oscarsborg i april, 59 

deltagere 

Foredragstreffene er gjennomført som vanlig, og har vært godt besøkt. 

Både turene og treffene er referert på foreningens hjemmeside. 

Vårturen 2.-6. juni, 2014 går til Krakow, og styret har forlenget påmeldingsfristen til den 

1.mars for å få flere deltagere. Dette for å unngå underskudd på turen. 

Styret ønsker at flest mulig benytter seg av elektronisk påmeldingsskjema til turer og 

arrangementer. Fra salen ble det kommentert at elektronisk påmeldingsskjema må være 

identisk med papirskjema for utfylling. Styret tar dette til etterretning. 

Foreningens hjemmeside er godt besøkt og gir aktuell, oppdatert informasjon om 

Pensjonistforeningens aktiviteter. Internettredaktør er Kåre Lindemann. Medlemmene 

oppfordres å gjøre seg kjent med hjemmesiden (www.dnvspensjonistforening.no). 

Styret vil også fremover distribuere dokumentasjon elektronisk til de medlemmer som har e-

post adresse, og ber medlemmene informere foreningen om ny, eller endret e-post adresse. 

De medlemmer som ikke har e-post vil selvfølgelig får tilsendt all dokumentasjon per post. 

Pensjonistene er invitert til DNV GLs  jubileumsfeiring den 17. juni, 2014. 

Pensjonistforeningen har i 2013 fått 22 nye medlemmer, 10 medlemmer er gått bort og 9 

medlemmer har meldt seg ut. Antall medlemmer per 31.12.2013 var 405. 

  

http://www.dnvspensjonistforening.no/
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3. Fastsettelse av medlemskontingent 2014. Styrets forslag: 250,- 

Som følge av økte kostnader og redusert tilskudd fra DNV foreslår styret at 

medlemskontingenten økes til kr. 250,- gjeldende fra og med 2014. 

Forslaget til ny medlemskontingent ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

4. Regnskap for 2013 

Driftsregnskapet viser et underskudd på kr. 56 067, vesentlig bedre enn det budsjetterte 

underskuddet på kr. 114 000. Intensjonen er at egenkapitalen skal ned til et akseptabelt nivå, 

d v s tilsvare ett års driftsbudsjett. Høstturen viser et overskudd som skyldes at antall 

påmeldte akkurat passerte en av turoperatøren satt terskel som ga redusert pris. 

Regnskapet ble godkjent og styret ble innvilget ansvarsfrihet. 

5. Budsjett for 2014 

Budsjettet ble godkjent uten kommentarer fra medlemmene. 

6. Innkomne forslag 

Ingen forslag mottatt fra medlemmene. 

7. Valg 

3 styremedlemmer, Torill Tysnes, Kåre Lindemann og Knut Vågnes var på valg 

Alle hadde sagt seg villig å stille til gjenvalg. 

Revisor, Jan Jørgensen var på valg, og hadde sagt seg villig å stille til gjenvalg. 

Av valgkomiteens medlemmer var Knut Døhlie på valg og hadde sagt seg villig å stille til 

gjenvalg. 

Valgkomiteen forslag var at samtlige kandidater som var på valg, blir gjenvalgt for 2 år. 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon. 

 

Etter valget og konstituering får styret med revisor og valgkomité følgende sammensetning 

for året 2014: 

Styreleder:  Torill Tysnes  (2014-2016) 

Nestleder:  Kåre Lindemann (2014-2016) 

Kasserer:  Åse Vegstein Wilson (2013-2015) 

Sekretær:  Gunnel Dahlberg (2013-2015) 

Styremedlem:  Knut Vågnes  (2014-2016) 

Styremedlem:  Sam C. Aase  (2013-2015) 

Styremedlem:  Per Straumann (2013-2015) 
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Revisor:
Jan Jørgensen

Valgkomitå:
Knut Døhlie
Aasta Dammerud
Finn Tellsgård

(2014-2016)

(2014-2416)
(2013-2015)
(2013-2015)

Etter år'smøtet var deltakere og ledsagere samlet til årsmøtemiddag og hyggelig sosialt

samvær. Gjest i år var Einar Tore Moe, landsjef for Norge.

Høvik, 25. februar 2C14
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