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1. Åpning av møtet 

Styreleder Torill Tysnes ønsket de fremmøtte medlemmene velkommen til årsmøtet i 

pensjonistforeningen. 

Ingen hadde noe å bemerke til innkallingen og sakslisten. 

Siden utarbeidelsen av forrige årsberetning har styret blitt oppmerksom på at følgende 

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. 

De ble minnet med ett minutts stillhet. 

2. Årsberetningen for 2015 

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 GL er i de senere år blitt redusert og var for 

2015 kr. 75.000,-. For 2016 har foreningen fått et tilsagn om et bidrag på kr. 68.000,-. 

Begrunnelsen fra DNV GL for reduksjonen er at pensjonistforeningen har høy egenkapital. 

Styret ønsker å utvide aktivitetstilbudet for medlemmene bl a ved å arrangere et ekstra 

formiddagstreff. Dette ble innført i høstprogrammet i 2015. Styret vil fortsatt ha som mål å ha en 

egenkapital tilsvarende et års driftsbudsjett, hvilket også er kommunisert til administrasjonen. 
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Styrets pensjonsutvalg har i 2015 ikke fått respons på flere henvendelser til administrasjonen 

for å avtale tidspunkt for det årlige møtet med administrasjonen. Styret er av den oppfatning at 

dette møtet er viktig for å legge frem styrets synspunkter og gi innspill til pensjonsjustering. Fra 

forsamlingen ble det bedt om at styret burde søke en tettere dialog med administrasjonen i DNV 

GL, også for å øke forståelsen av pensjonistenes påvirkningsmuligheter for selskapets fremtid. 

Det ble også påpekt at god oppfølging av pensjonistene, både i form av tilskudd til foreningen 

og justering av pensjoner, vil bidra til å styrke DNV GLs utvikling. Styret tar oppfordringene som 

ble gitt på årsmøtet til etterretning og vil følge opp innspillene som ble gitt. 

Styret vil fortsette å arbeide aktivt for å få i stand møter med administrasjonen. Styrets utvalg 

består av Torill Tysnes, Knut Vågnes og Per Straumann 

DNV GL har i de senere år, bortsett fra i 2014 og i 2015, fulgt prinsippet om å regulere 

pensjonene med 12 måneders konsumprisindeks fra oktober til oktober pluss 0.5 %. KPI fra 

oktober 2014 til oktober 2015 er 2.5%. Imidlertid har DNV GL besluttet å justere pensjonene 

med 2% for 2016 med begrunnelsen at det også for inneværende år er svært usikre 

markedsutsikter og derfor nødvendig å vise moderasjon også med hensyn til 

pensjonsreguleringen. DNV GL opplyser videre at det ikke vil bli gitt generelle lønnstillegg for de 

ansatte i DNV GL i 2016. 

Fra forsamlingen ble det referert til føringer i «langtidsplanen» om justering av pensjonene. 

Styret vil snarest mulig sjekke om dette stemmer. 

Vedrørende pensjonsjusteringen kunne styreleder opplyse at justeringen tidligere har blitt 

godkjent i styret i DNV GL, men at fra og med i år besluttes justeringen av styrets formann 

sammen med administrasjonen. 

Pensjonistene er representert i styret i Pensjonskassen ved en representant, Jarle Vik. Det er 

gjennomført valg til styret i Pensjonskassene og Jarle Vik ble gjenvalgt.  

Det har vært bra oppslutning om turene i 2015. Vårturen gikk til Svalbard i juni, en 

uforglemmelig og opplevelsesrik tur. I mai ble det arrangert en dagstur til Blaafarveværket og 

høstturen gikk til Haldenvassdraget og Sverige. 

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

Både turene og treffene er utførlig referert på foreningens hjemmeside. 

Årets vårtur går til Sorrento den 30. mai til 3. juni 2016. Ved påmeldingsfristens utløp var 

maksimumsantall på 80 plasser fyllt opp, men foreningen har klart å få 10 ekstraplasser mot et 

tillegg. Pr. i dag er det 6 plasser igjen. 

En dagstur vil bli arrangert den 10. mai 2016 til Kongsberg. 

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

arrangementer.  

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).  

http://www.dnvspensjonistforening.no/
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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. 

Pensjonistforeningen har i 2015 fått 28 nye medlemmer, 11 medlemmer er gått bort og 15 

medlemmer har meldt seg ut. Antall medlemmer per 31.12.2015 var 425. 

Årsmøtet godkjente årsberetningen. 

3. Fastsettelse av medlemskontingent 2016.  

Styrets forslag til en økning av kontingenten til kr. 300,- pr år ble vedtatt. 

 4. Regnskap for 2015 

Driftsregnskapet viser et underskudd på kr. 36 884,- mot et budsjettert underskudd på kr. 

50 000,-. Styret ble oppfordret til å unngå større underskudd i fremtidige budsjett, samt fortsatt 

holde en streng kostnadskontroll for å minimalisere det budsjetterte underskuddet. Foreningen 

sponser i dag både foredragstreff, turer, årsmøtemiddagen og gir reisetilskudd til fremreise til 

Oslo til fjerntboende medlemmer ved fellesturer.  

Regnskapet ble godkjent og styret ble innvilget ansvarsfrihet. 

5. Budsjett for 2016 

Det ble påpekt at ytterligere underskudd på driften i årene som kommer bør unngås. DNV GL 

har i brev om tilsagn av driftstilskudd for 2016 presisert at tilskuddet er Norgesrelatert og skal 

dekke tilsvarende aktivitet ellers i Norge. Dette er et nytt moment og styret vil fremover finne 

løsninger på hvordan dette kan settes ut i praksis. Det er i budsjett for 2016 satt av et beløp på 

kr. 8.000,- til dette formål.  

Styret ble anmodet om å undersøke om alle DNV GL pensjonister i Norge kunne bli 

medlemmer av Det Norske Veritas' Pensjonistforening. Det kunne da organiseres lokallag i 

Bergen, Trondheim og eventuelt andre steder med støtte fra DNV GL.  

Nytt krav til fordeling av tilskudd må gjenspeiles i søknad om driftsstøtte for kommende år. 

Driftstilskuddet må økes slik at både egenkapitalen kan holdes på et nivå tilsvarende et års drift 

og at styret har rom for å møte forventet aktivitetsnivå. 

 

Budsjettet ble godkjent. 

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. 

Av valgkomiteens medlemmer var Knut Døhlie på valg. Han ønsket ikke å stille til gjenvalg. 

Bente Lehovd er foreslått som nytt medlem. 

Revisor Jan Jørgensen var på valg. Han ønsket ikke å stille til gjenvalg. 

May Inger Seippel er foreslått som ny revisor. 
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