
Sak 8 forslag til endring av vedtektene 
 

Som en oppfølging av debatten om vedtektsendring knyttet til hvordan en i vedtektene skal tolke 
betegnelsen DNV, foreslår styret følgende endring av § 3.  

Endringsforslag - § 3 Medlemskap 
Nåværende ordlyd 
Alle som har sluttet i DNV på grunn av alders- eller uføre-pensjonering og som på 
pensjoneringstidspunktet var ansatt i DNV i Norge, kan bli medlemmer av foreningen. 

Det er utarbeidet generelle retningslinjer som gir Styret mulighet til å vurdere medlemskap for 
pensjonister som har arbeidet for DNV utenfor Norge og andre særtilfeller. 

Opprettholdelse av medlemskap forutsetter at den til enhver tid fastsatte medlemskontingent er 
betalt. 

Styret kan, etter enstemmig vedtak i fulltallig styre, ekskludere medlemmer som finnes aktivt å 
motarbeide interessene til DNV. 

Ektefelle/samboer etter avdøde medlemmer kan bli medlem i Det Norske Veritas’ Pensjonistforening. 

Forståelse av betegnelsen DNV 
For å ivareta endringer i selskapsnavn knyttet til stiftelsen DNV, foreslått styret følgende endring av 
første avsnitt: 

«Alle som har sluttet i Stiftelsen Det norske Veritas samt datterselskaper (i felleskap heretter kalt 
«DNV») på grunn av alders- eller uførepensjonering og som på pensjoneringstidspunktet var heltids- 
eller deltidsansatt i DNV med arbeidsplass i Norge, kan bli medlemmer av foreningen. Også de som 
har hatt hel- eller deltidsansettelse i et datterselskap av DNV i utlandet og sluttet i DNV av grunner 
som nevnt ovenfor, kan bli medlemmer av foreningen så sant de har fast bopel i Norge. Med 
«datterselskaper» menes her selskaper eiet med mer enn 50%.» 

Forslag til vedtak: 

Den foreslåtte endring § 3 vedtas. Ny § 3 vil være: 

Alle som har sluttet i Stiftelsen Det norske Veritas samt datterselskaper (i felleskap heretter kalt 
«DNV») på grunn av alders- eller uførepensjonering og som på pensjoneringstidspunktet var heltids- 
eller deltidsansatt i DNV med arbeidsplass i Norge, kan bli medlemmer av foreningen. Også de som 
har hatt hel- eller deltidsansettelse i et datterselskap av DNV i utlandet og sluttet i DNV av grunner 
som nevnt ovenfor, kan bli medlemmer av foreningen så sant de har fast bopel i Norge. Med 
«datterselskaper» menes her selskaper eiet med mer enn 50%. 

Det er utarbeidet generelle retningslinjer som gir Styret mulighet til å vurdere medlemskap for 
pensjonister som har arbeidet for DNV utenfor Norge og andre særtilfeller. 

Opprettholdelse av medlemskap forutsetter at den til enhver tid fastsatte medlemskontingent er 
betalt. 

Styret kan, etter enstemmig vedtak i fulltallig styre, ekskludere medlemmer som finnes aktivt å 
motarbeide interessene til DNV. 

Ektefelle/samboer etter avdøde medlemmer kan bli medlem i Det Norske Veritas’ Pensjonistforening. 

 


