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1.

Styrets sammensetning i 2014

På årsmøtet 25. februar 2014 var styreleder Torill Tysnes, nestleder Kåre Lindemann og
styremedlem Knut Vågnes på valg. Alle hadde sagt ja til gjenvalg.
Valgkomiteens innstilling til styre og styrets forslag til valgkomité ble vedtatt ved
akklamasjon.
Av valgkomiteens medlemmer, var Knut Døhlie på valg, og var villig til å ta gjenvalg.
Etter at styret i første styremøte hadde konstituert seg, fikk styret med revisor og valgkomite
følgende sammensetning for 2014:
Styreleder:

Torill Tysnes

(2014-2016)

Nestleder:

Kåre Lindemann

(2014-2016)

Kasserer:

Åse Vegstein Wilson

(2013-2015)

Sekretær:

Gunnel Dahlberg

(2013-2015)

Styremedlemmer:

Knut Vågnes

(2014-2016)

Per Straumann

(2013-2015)

Sam C. Aase

(2013-2015)

Revisor:

Jan Jørgensen

(2014-2016)

Valgkomite:

Knut Døhlie

(2014-2016)

Aasta Dammerud

(2013-2015)

Finn Tellsgård

(2013-2015)

Styret har avholdt 11 styremøter i 2014 samt Pensjonsutvalgets møte med administrasjonen i
DNV GL

2. Foreningens økonomi
Regnskap for 2014 foreligger separat. Økonomien i foreningen er fortsatt god, og vår
egenkapital pr. 31.12. 2014 var kr. 279.135..- (se vedlagte regnskap).
Foreningen fikk for 2014 et bidrag fra DNV GL på kr. 50.000,-.
Foreningskontingenten ble av årsmøtet fastsatt til kr. 250,- for 2014.
For 2015 har vi regnet med en økning i utgiftene som følge av prisstigning og fortsatt netto
økning i antall medlemmer. Imidlertid har bruk av e-post til utsendelse av informasjon til
medlemmene, redusert trykkeriutgiftene betydelig.
For 2015 søkte Pensjonistforeningens Styre DNV GL om et tilskudd på kr 80.000,-.
Bidraget er fastsatt til kr 75.000,- for 2015.
Foreningen har en betydelig egenkapital. Styret foreslår ingen økning av
medlemskontingenten for 2015, men vil vurdere å øke aktiviteten i foreningen.
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3. Medlemssituasjonen
Ved utgangen av 2014 var medlemstallet 423.
I løpet av året har vi fått 34 nye medlemmer, 11 medlemmer har meldt seg ut og 5
medlemmer har gått bort. Dette medfører en netto tilgang på 18 medlemmer.
Siden utarbeidelsen av forrige Årsberetning har følgende 6 medlemmer gått bort:
Per Arnesen, Knut W. Edvardsen, Martin Hundstad, Else Kløgetvedt, Anton Arne Snekkevik,
Lars Aas.

4. Det Norske Veritas’ Pensjonsordninger
Medlemmenes pensjoner fra DNVs Pensjonsordninger, ble pr. 01.01.2014 justert med 2,4 %,
som tilsvarte endringen i konsumprisindeksen fra oktober 2012 til oktober 2013. De siste
årene har justeringen vært lik endring i konsumprisindeksen fra oktober til oktober med et
tillegg på 0,5 %. Årsaken til at justeringen for 2014 ikke ble tillagt 0,5%, var at pensjonistene
med en justering på 2,4%, fikk en justering på linje med de eldste aktive arbeidstakerne i
DNV GL.
Pensjonsutvalget i Styret består av Torill Tysnes, Knut Vågnes og Per Straumann. Utvalget
representert ved Torill Tysnes, Knut Vågnes og Kåre Lindemann, som møtte i Per
Straumanns fravær, har hatt ett møte med Administrasjonen i DNV GL. Hovedsaken på dette
møtet var å få en redegjørelse for hvorfor pensjonsjusteringene blir så sent effektuert. I 2014
ble justerte pensjoner med etterbetalinger fra 1. januar, utbetalt i oktober/november.
Beregningen av pensjonsjusteringen er komplisert og skal fordeles på 3 komponenter,
Pensjonskassen, driftspensjon og fripoliser, i tillegg til individuell behandling av minst 7
forskjellige kategorier av pensjonister. Dessuten har sykefravær i pensjonsavdelingen
forårsaket forsinkelser. ”Beregningsverktøy” skal nå være på plass, men pensjonistene kan
tidligst få pensjonene justert i august/september, på grunn av rapporteringskrav fra
myndighetene.
Pensjonsutvalget fikk fremlagt 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 2014, bør
dette gjenspeiles i justeringen.
Pensjonistforeningen har i inneværende valgperiode (2012-2014) en representant i Styret for
Det Norske Veritas Pensjonskasser, vårt medlem Jarle Vik, med varamann Laila Thu. Valg til
Pensjonskassens styre ble ikke avholdt i 2014. Styret fortsetter til valg er gjennomført. Vår
representant Jarle Vik har sagt ja til gjenvalg, og Aasta Dammerud har sagt seg villig til å
stille som varamedlem. Laila Thu ønsket ikke gjenvalg.

5. Samarbeidet med Administrasjonen, COOR og ISS
Samarbeidet generelt med DNV GL Administrasjon, Møteromservice og Trykkeriet i COOR
har vært upåklagelig også i 2014. Dette gjelder også for ISS Kantinetjenester som har gjort
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hva de kan for å oppfylle våre ønsker i 2014 Vi har hatt flere møter med kantineledelsen for
best mulig tilrettelegging av service og gjennomføring av våre lunsjer i forbindelse med
ombygging av kantinen i Veritas I.

6. Årsmøte 2014
Årsmøtet 2014 ble avholdt i Veritas I tirsdag 25. februar med som vanlig god oppslutning fra
medlemmene. Selve møtet fant sted i Store Møtesal, og ble ledet av styreleder Torill Tysnes.
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.
Hun 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 økning av kontingent til kr 250,- for 2014. Dette ble
enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av medlem i valgkomiteen, Aasta Dammerud.
Innstillingen ble vedtatt med akklamasjon.

7. Turer og treff i 2014
Pensjonistforeningens turer og arrangementer er behørig omtalt på hjemmesiden,
www.dnvspensjonistforening.no, derfor er det bare en kort omtale i det etterfølgende.
Krakow 2. – 6. juni
Vårturen til Krakow ble en minnerik tur med store kontraster for 45 deltagere. Våre to
henholdsvis norsk- og svensktalende guider, tok oss gjennom kulturbyen Krakow til
grusomhetenes Auschwitz og Birkenau og til saltgruvene i Wieliczka.
Eidsvoll og Løten 18. – 19. september
To busser sto klare på Veritas, Høvik, for å frakte 63 deltagere til Eidsvoll og Løten med
overnatting i Hamar.
Kunnskapsrik guide viste oss rundt i den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen med møtesalen
hvor Eidsvollsmennene forhandlet frem grunnloven for 200 år siden.
På Løten i den gamle spritfabrikken, Løiten Brænderi, fikk vi oppleve en ”akevisitt”, en
morsom og interessant gjennomgang av brennevinets 150 år lange historie.
Jubileumsfest 17. juni
Jubileumsfesten i anledning av 150 år for DNV og ett år for DNV GL ble en minnerik
opplevelse for 800 pensjonister og ledsagere på Høvik Arena. Et høydepunkt var møtet
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mellom Henrik O. Madsen og Egil Abrahamsen.
I jubileumsboken ”Building Trust” kan vi lese historien om det selskapet vi har vært med på å
bygge opp, og som vi er så stolte av.
Formiddagstreff i 2014
Det ble holdt 4 formiddagstreff i 2014, 2 i første halvår og 2 i andre halvår. Oppslutningen har
vært svært god. Som avslutning på disse treffene var det felles lunsj og samvær i kantinen.
Utfordringen i 2014 var at kantinen i Veritas I ble bygget om på høsten. Kantinen i Veritas II
måtte derfor benyttes, men dette taklet både pensjonister og kantinepersonalet.
Tirsdag 18. mars
Ragnar Kvam jr. holdt et engasjerende kåseri om ”Polarforskeren Sir Ernest Henry
Shackleton”. Vi fikk følge med på polarforskerens eventyr i Sørishavet gjennom 20 år.
Kåseriet hadde spesielt fokus på Shackletons lederegenskaper, og hvordan han lykkes i å
skape gode team gjennom enestående omsorg for sine ekspedisjonsmedlemmer.
Tirsdag 29. april
”Når verdens begivenheter blir musikk” var temaet for Wolfgang Plagge da han besøkte
Høvik. Wolfgang ved pianoet ga oss en interessant ”reise” fra 1700 tallet frem til i dag.
.
Tirsdag 21. oktober
Hans-Wilhelm Steinfeld holdt et forrykende foredrag om ”Sovjetunionen og dagens
Russland”. Store møtesal var fylt til siste plass. Med spennende og underholdende anekdoter
fra hans møte med Sovjet/Russland-eliten trollbandt han forsamlingen.
Tirsdag 18. november
I anledning 100 års jubileum for Prøysens fødsel underholdt skuespiller Ragnar Dyresen
og trekkspiller Erik Bergesen med ”Prøysens Perler”. Mange kjente Prøysen-viser ble
fremført på en engasjerende måte, og salen sang med på flere av stykkene.
Tirsdag. 10. desember – juletreff
Rundt 200 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.
Det kunstneriske innslaget sto Trio+ for. Trioen består av Per Ivar Gaarder, klarinett, Josef
Hrbacek, klarinett og Målfrid Egidius på klaver. Vi fikk høre god klassisk musikk.
Vi avsluttet med allsang av ”Julekveldsvise” og ”Deilig er Jorden” og ønsket hverandre god
jul!
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