
Sak 8 forslag til endring av vedtektene 
 

Styret foreslår tre endringer i vedtektene.  

Endringsforslag 1 - § 3 Medlemskap 
Forståelse av betegnelsen DNV 
For å ivareta foretatte endringer i selskapsnavn knyttet til stiftelsen DNV, foreslått styret at det 
legges inn en fotnote som forklarer hva foreningen mener med DNV. 

Fotnoten foreslås til: Med DNV forstås Stiftelsen Det Norske Veritas og underliggende 
datterselskaper. 

Forslag til vedtak: 

Den foreslåtte endring til forståelse av begrepet DNV endres med en fotnote: 

«Med DNV forstås Stiftelsen Det Norske Veritas og underliggende datterselskaper» 

Endringsforslag 2 - § 3Medlemskap 
Medlemskap for ektefelle/samboer etter avdøde medlemmer 
Flere ektefeller/samboere etter avdøde medlemmer har uttrykt ønske om fortsatt å kunne delta på 
foreningens arrangementer etter at ektefellen er gått bort. Disse søknadene har frem til nå blitt 
behandlet i styret fra sak til sak, der vanligvis slikt medlemskap har blitt innvilget. 

Styret foreslår at denne praksisen nedfelles i vedtektene som et nytt avsnitt under §3 Medlemskap: 

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

Forslag til vedtak: 

Det foreslåtte tillegg til § 3 Medlemskap vedtas. Avsnittet vil lyde: 

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

Endringsforslag 3 - §7 Endring av vedtektene 
Nåværende ordlyd stiller stort krav til at ikke fremmøtte medlemmer skal gis anledning til å stemme 
over vedtektsendringer. Styret mener at dette vanskeliggjør avstemmingsprosessen og kontrollen av 
denne. Ikke møtende medlemmer kan i stedet avgi stemme ved fullmakt som fremlegges på 
årsmøtet. Avgitte stemmer og fullmakter kan da kontrolleres av et tellekorps og nedfelles i referat fra 
årsmøtet. Styret foreslår følgende endring av §7: 

Forslag til endring av disse vedtekter forelegges Styret som gir innstilling til vedtak. Forslaget, med 
Styrets innstilling, sendes medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. Det stemmes over 
forslaget på årsmøtet og skriftlige stemmer fra ikke-møtende medlemmer, som da foreligger, regnes 
med. Vedtak krever 2/3 av de avgitte stemmer. Vedtektsendringer krever minst 2/3 dels flertall av de 
fremmøtte medlemmer. 

Forslag til vedtak: 

Den foreslåtte endringen av §7 Endring av vedtektene vedtas. Ny paragraf 7 vil være: 

«Forslag til endring av disse vedtekter forelegges styret som gir innstilling til vedtak. Forslaget, med 
styrets innstilling, sendes medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. Det stemmes over 
forslaget på årsmøtet. Vedtektsendringer krever minst 2/3 dels flertall av de fremmøtte 
medlemmer.» 


