
DET NORSKE VERITAS’ 

PENSJONISTFORENING 

1 
 

 

Til medlemmene 

 

Referat fra Årsmøtet  

28. februar 2017 

Saksliste: 

1. Åpning av møtet 

2. Turoperatøren, FRAM Arrangement AS, presenterer vårturen til Ungarn 

3. Årsberetning for 2016 

4. Fastsettelse av medlemskontingent 2017 

                 Styret foreslår at kontingenten på kr 300,- ikke økes for 2017  

5. Regnskap for 2016 

6. Budsjett for 2017 

7. Innkomne forslag 

8. Valg 

 

Styreleder Torill Tysnes hilste velkommen og opplyste at turoperatøren FRAM Arrangement AS 

ville gi en presentasjon av turen til Ungarn, pkt. 2 i sakslisten, før selve årsmøtet begynner. 

Representanten fra turoperatøren ga en kort orientering om turen og presenterte et interessant 

og innholdsrikt program. 

Årsmøtet fortsatte deretter med øvrige punkter i sakslisten. 

1. Åpning av møtet 

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: 

Per Lersbryggen, Odd Kristian Olsen, Søren O. Saanum, Eivald M. Q. Røren, Leif Buene, 

Ole-Andreas Hafnor, Ingrid Norheim Evensen. 

De ble minnet med ett minutts stillhet. 

3.       Årsberetningen for 2016 

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 har de senere år blitt redusert og var for 

2016 kr. 68.000,-. For 2017 har foreningen fått tilsagn om et bidrag på det samme beløp, kr. 

68.000,-.  

Begrunnelsen fra DNV GL for reduksjonen de siste år er at Pensjonistforeningen har høy 

egenkapital. Styret har derfor utvidet aktivitetstilbudet til medlemmene bl.a. ved å arrangere et 
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ekstra formiddagstreff. Styret vil fortsatt ha som mål å ha en egenkapital tilsvarende et års 

driftsbudsjett, hvilket også er kommunisert til administrasjonen. 

DNV GL har regulert pensjonene pr. 1. januar 2017 med 1.5 %.  Dette er et avvik fra prinsippet 

om å regulere pensjonene med konsumprisindeks (KPI) fra oktober til oktober + 0.5 %. KPI fra 

oktober 2015 til oktober 2016 var 3.7 %. Begrunnelsen fra DNV GL for reguleringen er at det 

fortsatt er usikre markedsutsikter samt lav lønnsvekst i selskapet. 

Årsmøtet 2016 anmodet styret om å søke en tettere dialog med administrasjonen i DNV GL. 

Styret nedsatte en pensjonsgruppe med mandat å legge frem styrets synspunkter og gi innspill 

til justering for å påvirke DNV GL til justeringer som tar høyde for inflasjonsutviklingen. 

Pensjonsgruppen består av Kåre Lindemann og Knut Vågnes fra styret samt Amund Skou og 

Thorbjørn Holum. 

Pensjonsgruppen har i 2016 hatt 2 møter med administrasjonen. Kåre Lindemann refererte kort 

fra møtene og nevnte vedrørende pensjonsjustering spesielt DNV GLs beslutning at 

«administrasjonen har gått fra modellen om en pensjonsjustering med KPI + 0.5 %, og ser seg 

ikke lenger bundet til tidligere lovnader i brev fra CEO Henrik Madsen». 

Pensjonsgruppen vil i 2017 fortsette arbeidet i møter med ledelsen. Neste møte er berammet til 

november 2017. 

DNV GL har i brev om tilsagn av driftstilskudd presisert at tilskuddet er Norgesrelatert og skal 

også dekke tilsvarende aktivitet ellers i Norge. Styret har besluttet at driftsstøtte vil bli utbetalt til 

lokalforeninger basert på antall betalende medlemmer til DNVP-Høvik. 

Bergen har dannet en lokalforening hvor medlemmene betaler kontingent til lokallaget. 9 

medlemmer er også betalende medlemmer til DNVP-Høvik, og driftsstøtte ble utbetalt basert på 

dette antall. 

I Trondheim er 6 medlemmer betalende medlemmer til DNVP-Høvik og driftsstøtte ble utbetalt 

tilsvarende. 

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

Det har vært bra oppslutning om turene i 2016. Vårturen gikk til Sorrento i juni. En dagstur til 

Kongsberg ble arrangert i mai og høstturen i september gikk til Litauens hovedstad Vilnius.  

Foredragstreffene er gjennomført som vanlig og har vært godt besøkt.  

Både turene og treffene er utførlig referert på foreningens hjemmeside. 

Årets vårtur går til Ungarn – Budapest og Egerområdet, den 7. til 11. juni. 

Pr. dags dato er det 57 påmeldte – medlemmer og ledsagere.  

En dagstur vil bli arrangert den 9. mai til Hurumlandet. 

Kåre Lindemann informerte kort om programmet for turen. 

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

aktiviteter. Internettredaktør er Kåre Lindemann, som ble behørig takket av årsmøtet med 

applaus for eminent arbeid med nettsidene. Medlemmene oppfordres å gjøre seg kjent med 

hjemmesiden, www.dnvspensjonistforening.no 

Distribusjon av dokumentasjon skjer i hovedsak elektronisk og styret ber medlemmene 

informere foreningen om ny eller endret e-post adresse. De medlemmer som ikke har e-post vil 

fortsatt få tilsendt all dokumentasjon med post. 

http://www.dnvspensjonistforening.no/
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Pensjonistforeningen har i 2016 fått 46 nye medlemmer, 20 medlemmer har meldt seg ut, ett 

medlem er strøket pga manglende innbetaling av kontingent og 7 medlemmer har gått bort. 

Antall medlemmer pr. 31.12.2016 var 443. 

4. Fastsettelse av medlemskontingent 2017. 

Styrets forslag at kontingenten holdes uendret (kr.300,-) for 2017 ble vedtatt. 

5. Regnskap 2016 

Driftsregnskapet viser et underskudd på kr 5.879,- mot et budsjettert underskudd på kr. 52.000,- 

Differensen skyldes i hovedsak at budsjettering av turer er vanskelig da flere moment må tas 

hensyn til. Som et eksempel kan nevnes prissetting av turer der foreningen beslutter en pris 

basert på estimert antall deltagere, mens prisen fra turoperatøren til foreningen blir lavere jo 

flere deltagere som er med. 

Foreningen sponser i dag medlemmer på turer, og ellers både foredragstreff, årsmøtemiddagen 

og gir reisetilskudd til fremreise til Oslo til fjerntboende medlemmer ved fellesturer.  

Det ble stilt spørsmål om begrunnelsen for sponsing av turene. Styret viste til at sponsing av 

medlemmer var 5-8 % og at dette hadde vært praksis gjennom mange år. Styret vil imidlertid se 

nærmere på prinsippene for og størrelsen av sponsingen. 

Regnskapet ble godkjent og styret ble innvilget ansvarsfrihet.  

6. Budsjett 2017 

Budsjettet ble godkjent. 

7. Innkomne forslag 

Ingen forslag mottatt fra medlemmene. 

8. Valg 

4 styremedlemmer, var på valg; Per Straumann og Sam C Aase har sagt seg villig å stille til 

gjenvalg. Åse V. Wilson og Gunnel Dahlberg ønsker ikke å stille til gjenvalg. 

Valgkomiteens forslag: Per Straumann og Sam C Aase tar gjenvalg. 

Nye medlemmer: Inger Karin Myhre og Aasta Dammerud. 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon 

Av valgkomiteens medlemmer var Finn Tellsgård og Aasta Dammerud på valg. Finn Tellsgård 

har sagt seg villig å stille til gjenvalg. Aasta Dammerud går ut av valgkomiteen.  

Valgkomiteens leder presenterte styrets innstilling til valgkomite: Finn Tellsgård tar gjenvalg. 

Nytt medlem Olav Torget. 

Styrets innstilling ble vedtatt med akklamasjon. 






