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1. Styrets sammensetning i 2015
På årsmøtet 24. februar 2015 var følgende av styrets medlemmer på valg, sekretær Gunnel
Dahlberg, kasserer Åse Vegstein Wilson samt styremedlemmene Per Straumann og Sam
Carsten Aase. 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 han var villig til å ta gjenvalg.
Etter at styret i første styremøte hadde konstituert seg, fikk styret med revisor og valgkomité
følgende sammensetning for 2015:
Styreleder: Torill Tysnes 
(2014‐2016)
Nestleder: 
Kåre Lindemann
(2014‐2016)
Kasserer:Åse Vegstein Wilson 
(2015‐2017)
Sekretær:Gunnel Dahlberg
(2015‐2017)
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Styremedlemmer:
Knut Vågnes
(2014‐2016)
Per Straumann (2015‐2017)
Sam C. Aase (
2015‐2017)
Revisor:
Jan Jørgensen
(2014‐2016)
Valgkomité:

Knut Døhlie 
(2014‐2016)
Aasta Dammerud
(2015‐2017)
Finn Tellsgård
(2015‐2017)
Styret har avholdt 11 styremøter i 2015 samt møter med representanter fra
pensjonsavdelingen i DNV GL.

2. Foreningens økonomi
Regnskap for 2015 foreligger separat. Økonomien i foreningen er fortsatt god, og vår
egenkapital pr. 31.12. 2015 var kr. 242.251‐ (se vedlagte regnskap).
Foreningen har i 2015 fått et bidrag fra DNV GL på kr. 75.000,‐.
(For 2016 har vi fått tilsagn om et bidrag på 68.000,‐ for aktivitet i hele Norge.)
Foreningskontingenten ble av årsmøtet holdt uendret kr. 250,‐ for 2015.
For 2016 er det budsjettert med en økning i utgiftene som følge av prisstigning. Bruk av e‐
post til utsendelse av informasjon til medlemmene har medført stadig lavere
trykkeriutgifter.
Foreningen har en egenkapital som tilsvarer ca. et års drift.

3. Medlemssituasjonen
Ved utgangen av 2015 var medlemstallet 425.
I løpet av året har vi fått 28 nye medlemmer, 15 medlemmer har meldt seg ut og 11
medlemmer har gått bort. Dette medfører en netto tilgang på 2 medlemmer.
I 20 15 har vi registrert at 11 medlemmer har gått bort:
Torstein Hovig, Ingebjørg Ask Andersen, Grete Gudbrandsgård, Else Kvandal, Svein J. Kildahl,
Holger Røkeberg, Terje Staalstrøm, Marianne Heby, Bjørn Vedeler, Arne Wathne og Børge
Johansen.

4. Det Norske Veritas’ Pensjonsordninger
Pensjonene fra DNVs Pensjonsordninger ble pr. 01.01.2015 justert med 2,1% som tilsvarte
endringen i konsumprisindeksen fra oktober 2013 til oktober 2014.
Pensjonistene fikk i 2015 utbetalt justerte pensjoner fra juni.
dnv.pensjonistforening@gmail.com
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Pensjonistforeningen fikk ved valget til pensjonskassens styre i desember 2015 inn sin
representant Jarle Vik.

5. Samarbeidet med Administrasjonen, COOR og ISS
Samarbeidet generelt med DNV GL Administrasjon, Møteromservice og Trykkeriet i COOR
har vært upåklagelig også i 2015. Dette gjelder også for ISS Kantinetjenester som er
serviceinnstilte og gjør hva de kan for å oppfylle våre ønsker. Høsten 2015 overtok ISS også
møteromservice. Overgangen har gått upåklagelig.

6. Årsmøte 2015
Årsmøtet 2015 ble avholdt i Veritas I tirsdag 24. februar med som vanlig god oppslutning fra
medlemmene. Selve møtet fant sted i Store Møtesal, og ble ledet av styreleder Torill Tysnes.
Styreleder ba medlemmene følge med på foreningens hjemmeside. Disse er oppdaterte og
viser foreningens aktiviteter og nyttig informasjon om pensjonistenes muligheter til å
benytte Veritas’ hytter og leiligheter. Treningssenteret på Veritas kan benyttes i angitte
tidsrom.
Pensjonistene anbefales å ta del i frivillig arbeid, f.eks. gjennom Røde Kors med leksehjelp,
besøkstjeneste, flyktningguide etc. Informasjon finnes på foreningens hjemmeside
www.dnvspensjonistforening.no
Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og vedtatt.
Valgkomiteens innstilling var at samtlige kandidater som var på valg, ble gjenvalgt for 2 år.
Innstillingen ble vedtatt med akklamasjon.

7. Turer og treff i 2015
Pensjonistforeningens turer og arrangementer er behørig omtalt på hjemmesiden,
www.dnvspensjonistforening.no, derfor er det bare en kort omtale i det etterfølgende.
Blaafarveværket 19. mai
En 2‐etasjers buss tok 63 pensjonister med til Modum og Blaafarveværket. En omvisning på
maleriutstillingen «Blå stemninger» var første post på programmet. For første gang ble Kjell
Nupens blå bilder satt inn i norsk klassisk kunst. Det ble også en guidet omvisning i
Kittelsenmuseet.
Svalbard 8. – 12. juni
Turen til Svalbard ble en uforglemmelig tur til Norges ytterkant. Rik på natur og historien om
Svalbards utvikling. Temperatur fra 2 til 5 grader la ingen demper på oppholdet. Båttur til
Esmarkbreen og Barentsburg ga oss innblikk i hvordan russerne er i ferd med å renovere
store deler av bygningsmassen. Besøk til Pyramiden og Nordenskiöldbreen endte i
ismassene ved Pyramiden. Billefjord måtte gi tapt, så vi kom ikke i land. Vi fikk oppleve mye
natur, men ingen isbjørner.
Haldenvassdraget og Sverige 8. – 9. september
dnv.pensjonistforening@gmail.com
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I strålende høstvær kunne 65 deltagere nyte Haldenvassdraget fra Strømsfoss Brygge til
Brekke sluser. Middag og overnatting på Fryken Strand Hotel. I Sverige gikk turen til
Mårbacka, Selma Lagerlöfs hjem, hvor vi fikk en guidet omvisning.
Rottneros Park ble også besøkt, og det ble en tur til Magnor Glassverk. Vi avsluttet med
shopping i Charlottenberg.
Formiddagstreff i 2015
Det ble holdt 5 formiddagstreff i 2015, 2 i første halvår og 3 i andre halvår. Oppslutningen
har vært svært god. Som avslutning på disse treffene var det felles lunsj og samvær i
kantinen.
Tirsdag 17. mars
Mona Skard Heier holdt et interessant kåseri om «Søvn til glede og bekymring». Hun ga
tilhørerne et spennende innblikk i hva søvnen betyr for kroppen vår.
Tirsdag 28. april
Professor Ole O. Moen holdt foredrag om supermakten USA og landets demokratiske
styresett. Gjennom tall og forklaringer åpnet Moen for oss et scenario få av oss kjente.
Tirsdag 22. september
Representanter fra styret og sekretariatet i Seniorsaken presenterte hvordan denne
interesseorganisasjonen jobber med sentrale myndigheter, politikere og riksdekkende
media. Seniorsaken har fire fanesaker: Helse og omsorg, seniorøkonomi og rettferdig
pensjon, alders‐ og yrkesdiskriminering og seniorboliger.
Tirsdag 27. oktober
Denne tirsdagen fikk 110 pensjonister, medlemmer og ledsagere, en stor jazzopplevelse i
Store Møtesal med Tore Sandnæs’ trio. Det ble spilt jazzifiserte standard amerikanske låter
som spente fra tidlig 1900 inn i våre dager.
Tirsdag 17. november
«Født sånn – blitt sånn» var tittelen på Dag Olav Hessens fengslende kåseri om
genteknologiens utvikling. Kunnskapen om hvordan gener kan skrus av og på, ga
perspektiver.
Tirsdag 8. 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.
Tenoren Nils Harald Sødal fra Den Norske Opera underholdt forsamlingen. Han ble
akkompagnert av sin søster Birgitte Sødal Tveito på pianoet. De enkelte stykkene ble bundet
sammen på en underholdende måte.
Vi avsluttet med unison avsynging av ”Deilig er Jorden” og ønsket hverandre god jul!
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