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1. Styrets sammensetning i 2012 

På årsmøtet 28. februar 2012 var styreleder Thorbjørn Holum, styremedlemmene Laila Thu 

og Magne Sigurdsen på valg. Alle hadde frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen la frem følgende 

forslag til kandidater til styret: Kåre Lindemann, Torill Tysnes og Knut Vågnes. 

Av valgkomiteens medlemmer, var Knut Døhlie på valg, og var villig til å ta gjenvalg.  

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble vedtatt med akklamasjon og de fratrådte ble takket 

med applaus. 

Etter at styret i første styremøte hadde konstituert seg, fikk styret med revisor og valgkomite 

følgende sammensetning for 2012: 

Styreleder:   Tom Harwiss    (2011-2013) 

Nestleder:   Torill Tysnes    (2012-2014) 

Kasserer:   Åse Vegstein Wilson   (2011-2013) 

Sekretær:   Gunnel Dahlberg    (2011-2013) 

Styremedlemmer: Erling Herland    (2011-2013) 

Knut Vågnes    (2012-2014) 

Kåre Lindemann    (2012-2014) 

Styremedlem for 

yrkesaktive:  Aud Hansen    (2011-2013) 

Revisor:   Jan Jørgensen    (2012-2014) 

Valgkomite:  Tore Bjørn Ugland   (2011-2013) 

Knut Døhlie    (2012-2014) 

Ellen Haugan    (2011-2013) 

Styret har avholdt 12 styremøter i 2012 og noen arbeidsmøter i forbindelse med forberedelse 

til 30 års arrangementet, samt møter i Pensjonsutvalget. 

2. Foreningens økonomi 

Regnskap for 2012 foreligger separat. Økonomien i foreningen er fortsatt god, og vår 

egenkapital pr. 31.12 2012 var kr. 330.820.- (se vedlagte regnskap). 

Foreningen fikk for 2012 et bidrag fra Det Norske Veritas på kr. 100.000,-. 

Foreningskontingenten ble av årsmøtet fastsatt til kr. 200,- for 2012. 

For 2013 har vi regnet med en økning i utgiftene som følge av prisstigning og fortsatt netto 

økning i antall medlemmer.  

For 2013 søkte derfor Pensjonistforeningens Styre Det Norske Veritas om et tilskudd på kr. 

200.000,-. Det innvilgede beløp ble kr 50.000,- for 2013.  

Styret innstiller på at medlemskontingenten forblir uendret kr. 200,- for 2013. 
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3. Medlemssituasjonen 

Ved utgangen av 2012 var medlemstallet 402.  

I løpet av året har vi fått 38 nye medlemmer hvorav 1 er etterlatte medlem. 

11 medlemmer har meldt seg ut og 11 medlemmer er strøket på grunn av manglende innbetalt 

medlemsavgift. 

Siden utarbeidelsen av forrige Årsberetning har følgende 14 av våre medlemmer gått bort: 

Bjørg Skari, Jan Ivar Jølsett, Elisabeth Johanssen, Asbjørn Uttgård, Steinar H. Jensen, Else 

Marie Hjellestad, Liv Bugge Nundal, Andreas Bjørn Øyen, Gunnar B. Mæhle, Agnes 

Haaland, Einar Rolf Haver, Peter Marshall-Brown, Tor G. Ottesen, Øystein Ramon Vilbo. 

4. Det Norske Veritas’ Pensjonsordninger 

Medlemmenes pensjoner fra DNVs Pensjonsordninger, ble pr. 01.01.2012 justert med 1,9 %, 

som er i henhold til hva som har vært vanlig de siste årene. Det vanlige er en justering som 

tilsvarer endring i konsumprisindeksen fra oktober til oktober med et lite tillegg på 0,5 %. 

Pensjonistene får dermed en liten vekst i kjøpekraften med denne justeringen. 

Pensjonsutvalget i Styret som består av Tom Harwiss, Torill Tysnes og Knut Vågnes, har 

også sist høst, hatt et møte med Administrasjonen og lagt frem sitt syn på administrasjonen av 

pensjonene og justering av pensjoner for 2013. Begge parter er enige om at 

pensjonsjusteringen skal legges minst på prisstigningen over året beregnet som pristallet for 

oktober pluss litt til. Pensjonsutvalget har gitt uttrykk for at siden avkastningen på 

Pensjonskassenes midler har vært meget bra i 2012, bør dette resultere i en bedre justering 

enn siste år, da avkastningen var lav. 

Pensjonsutvalget har også i år tatt opp at den informasjon som sendes ut skal være lettfattelig 

og at de datoer det refereres til for justering og etterbetaling må være å stole på. 

Pensjonistforeningen har i inneværende valgperiode (2012-2014) en representant i Styret for 

Det Norske Veritas Pensjonskasser, nemlig vårt medlem Jarle Vik, med varamann Laila Thu. 

Dette er et samarbeid med VEFF, som vi setter stor pris på, hvor et medlem av 

pensjonistforeningen med varamann stiller som kandidater til valg i Styret for Det Norske 

Veritas’ Pensjonskasser for neste valgperiode. 

5. Samarbeidet med Administrasjonen, COOR og ISS 

Samarbeidet generelt med DNV Administrasjon, Møteromservice og Trykkeriet i COOR har 

vært upåklagelig også i 2012. Dette gjelder også for ISS Kantinetjenester som har gjort hva de 

kan for å oppfylle våre ønsker i 2012. Vi har hatt flere møter med kantineledelsen for best 

mulig tilrettelegging av service. Dette var det spesielt behov for ved vårt 30-års arrangement, 

som måtte flyttes fra Store møtesal. Kantineledelsen var meget proaktive og fant en løsning 

som gjorde det mulig at alle som ønsket det kunne komme. 

6. Årsmøte 2012 

Årsmøtet 2012 ble avholdt i Veritas I tirsdag 28. februar med som vanlig stor oppslutning fra 
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medlemmene. Selve møtet fant sted i Store Møtesal, og ble ledet av styreleder Thorbjørn 

Holum. 

Styreleder nevnte muligheten for pensjonistene til å benytte Veritas’ hytter og leiligheter 

dersom de er ledige og dessuten å benytte treningssenteret på Veritas i tidligere angitt tidsrom. 

Han anbefalte også pensjonistene å ta del i frivillighetsarbeid, f. eks. gjennom Røde Kors med 

leksehjelp, besøkstjeneste, flyktningeguide etc. 

Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og vedtatt. 

Styret hadde fremmet forslag til endring av vedtektene for å tydeliggjøre hvem som kan bli 

medlem i foreningen, hvem som innstiller kandidater til medlemmer i valgkomiteen og 

hvordan styret konstituerer seg. Dette ble enstemmig vedtatt. 

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av leder i valgkomiteen, Tore Bjørn Ugland. 

Innstillingen ble vedtatt uten motkandidater. 

7. 30-års markering 

Det var i 2012 30 år siden Pensjonistforeningen ble stiftet i 1982. For å markere dette ble 

det laget en oppsummering over foreningens virke i disse 30 årene. Denne er trykket opp og 

distribuert til alle medlemmer samt at den er lagt ut på vår hjemmeside. I tillegg ble 

begivenheten markert med en lunsj som det viste seg hadde en mye større oppslutning enn 

forventet. Det var nær 170 påmeldte. Ikke alle de påmeldte møtte opp så det var vel 20 ledige 

plasser ved bordene. Til stor glede for noen som ikke hadde meldt seg på, men håpet å få 

plass likevel. 

Henrik Madsen var invitert og stilte opp og ønsket oss lykke til på veien videre. 

Thorbjørn Holum presenterte foreningens virke i disse 30 årene. 

Knut A. Andersen fortalte litt om livet i Veritas og som alltid i humoristiske vendinger. 

Kantinen hadde dekket på til de 170 påmeldte med en meget god lunsjtallerken. 

Og Marit Torset, som er ansvarlig for kontakten til Operaen, hadde fått 2 av Operaens sangere 

til å underholde oss med god sang og musikk.  

8. Turer i 2012 

Årets vårtur 2012 gikk til Yorkshire i England med 4Seasons Travel som reiseoperatør. 67 

deltakere og to reiseledere var med på turen. På grunn av vekterstreik på Gardermoen måtte vi 

ha ekstra tidlig fremmøte til avreise. Dagen ble nok lang for mange før vi kom frem til 

Newcastle Airport. To busser tok oss videre til middelalderslottet Lumley Castle ca. en 

halvtimes kjøring syd for Newcastle, hvor vi bodde under hele oppholdet. De fleste fikk rom i 

slottets "courtyard" og bodde på bakkenivå, mens noen fikk rom ganske høyt oppe i et av 

slottets tårn. 

Turen bød på tur til York hvor vi så på den digre flotte katedralen, var på omvisning i Jorvik 

Viking Centre og på omvisning med guide i gamlebyen med avsluttende spasertur på den 

gamle bymuren. Videre var vi på omvisning på Raby Castle, et annet gammelt slott og ikke 

minst så på den flotte hagen der. Vi var også på sightseeing i Darlington og i Whitby - en 
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pittoresk liten by ved kysten. Vi kjørte over Yorkshire moors, øde lyngheier på vei til TV-

seriebyen Aidensfield, i virkeligheten en bitteliten landsby ved navn Goathland, nærmest et 

veikryss med en pub pluss litt til hvor TV-serien er spilt inn. Vi hadde fin underholdning på 

slottet vi bodde på, en kveld "Elizabethan Banquet", en middelalder aften med sang og 

skuespill og hvor vi spiste middag på  middelaldersk vis. 

Siste dag besøkte vi først Durham hvor vi blant annet så på den store flotte katedralen og 

deretter kjørte vi kystveien til Edinburgh hvor flyet hjem gikk fra. 

Skagenturen 18-20 september 2012 

Høstturen til Skagen samlet 37 deltagere, som møtte opp på Veritas Høvik, der turbussen 

ventet. Vi gikk ombord i Stena Saga med kurs for Fredrikshavn. Velkomstdrink og middag 

ble etterfulgt av hyggelig samvær utover kvelden.  Etter frokost ombord neste morgen dro vi 

videre med bussen til pittoreske Skagen. 

Vel fremme ble vi med en lokalkjent guide på en 3 timers rundtur med blant annet besøk til 

«Den tilsandede kirken» oppført på 1300 tallet. Deretter dro vi med «Sandormen» ut til 

Grenen og vandret rundt på sandstrendene, der Skagerak og Kattegat møtes. Været var helt 

topp og bidro til en flott opplevelse. Vi besøkte Skagen Museum der vi fikk en interessant 

omvisning og innblikk i Skagen-malernes hovedverk fra slutten av 1800-tallet. Etter 

sightseeingen spiste vi lunsj, typiske Skagenretter, på det kjente Brøndums Hotel, der 

kunstnerne vanket for over 100 år siden. Deretter hadde vi et par timer til fri disposisjon i 

byen før vi sjekket inn på Hotel Color, hvor vi senere nøt en god middag og hygget oss utover 

kvelden. 

Neste morgen var det frokost før avreise med bussen til Hirtshals, der vi gikk ombord i Color 

Superspeed II, som krysser Skagerak til Larvik på under 4 timer. Vi inntok en meget god 

lunsjbuffé og det ble tid til diverse shopping underveis. Siste etappe var bussturen hjem til 

Veritas Høvik. 

9. Formiddagstreff i 2012 

Det ble holdt 1 formiddagstreff på våren og 2 formiddagstreff på høsten i 2012 med meget 

god oppslutning. Som avslutning på foredragstreffene var det felles lunsj og samvær i 

kantinen. I tillegg var det en dagstur til Drammen/Lier i april og et 30-års arrangement i 

september. Disse omtales separat. 

Tirsdag 20. mars 

Styreleder i Norsk astronomisk selskap, Tor Einar Aslesen, tok oss med på en tur i 

astronomiens historier og selskapets aktiviteter. Mye spennende der ute som kan og vil 

påvirke livet på jorden i fremtiden. Men det er nok for langt inn i fremtiden til at vi får 

oppleve det. 

Tirsdag 24. april 

Et av vårens treff var arrangert som en dagstur til Drammen og Lier. 50 deltakere var med på 

turen som ble guidet av Knut A. Andersen, lommekjent i byen og distriktet. På bussturen fra 

Høvik til Drammen holdt han et lite kåseri og viste en video om byen som er blitt forvandlet 

de siste 10 årene. Vi startet med en rundtur med bussen til noen gamle og noen nye severdige 

steder, hvoretter vi spaserte en tur og så på den nye bydelen på elvebredden. Vi besøkte 
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Drammens Maritime Storstue på havna hvor vi fikk en leksjon i hvordan man tar vare på 

byens lange maritime tradisjoner og hvor vi kunne studere en utsøkt samling gamle maritime 

bilder og andre klenodier. Vi besøkte Drammens Kunstforenings bildesamling i 

Lyckepaviljongen hvoretter vi dro til Lier og spiste lunsj og besøkte Lier Bygdetun med 

påfølgende innføring i Liers historie. 

Onsdag 31. oktober 

Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, holdt et meget interessant 

foredrag med tema: «Er pressefolk så ille som sitt rykte?». 

Med mange referanser til anerkjente personer presenterte han pressens oppgaver som:  

pressens plikt til å søke saker i samfunnet som må opp i lyset, men som skaper en konflikt 

mellom det å få aktuell informasjon ut til leserne og det å skjerme menneskers private liv.  

Tirsdag 20. november 

Denne dagen skulle vi hatt Sidsel Wold på besøk. Men det ble det ikke noe av siden Sidsel 

Wold dagen før dro til Midtøsten og dens uroligheter. 

I stedet fikk vi Christian Jenssen, som er leder av LRE, Landsforeningen Rettferdighet for de 

Eldre. Han tok dette på sparket og kom rett fra ferie i Thailand. Det ble en spennende historie 

om hvordan staten beskatter pensjonister høyere enn andre og hvordan de underregulerer 

pensjonene. Og selvfølgelig om hvordan de «stjeler» fra pensjonister som velger ekteskapet 

«og derfor ikke får full pensjon», selv om de har opptjent disse rettigheter som separate 

arbeidstagere. 

Et annet viktig poeng er urettferdigheten ved at mange av de samordningsregler som gjelder i 

private pensjonskasser, som gir redusert pensjon, ikke gjelder for statsansatte. LRE er en 

privat organisasjon som arbeider for oss og de trenger medlemmer. Christian Jenssen la igjen 

innmeldingsgiroer (kr.100.- pr år) uten at vi vet hvor mange som meldte seg inn. 

Tirsdag. 11 desember – juletreff 

Denne dagen ble det holdt tradisjonsrik julelunsj i kantinen for ca. 130 medlemmer med følge. 

Kantinen bød på julemat og det var en vesentlig forbedring både hva varm julemat angikk og 

at vi slapp å stå i kassene for å registrere hva vi hadde forsynt oss med. 

Knut Strengelsrud spilte taffelmusikk under måltidet og de tradisjonelle julesangene ble 

sunget med Thorbjørn Holum som forsanger godt akkompagnert av Knut. 

10. Planlagte turer og treff i 2013 

Styret har lagt planer for en vårtur til Island 3. – 7. juni 2013. Vi viser til vedlagte program for 

våren 2013 og til egen invitasjon for vårturen. Program for høsten kommer vi tilbake til 

senere på året. 

11. Informasjon om DNVPs hjemmeside 

Det Norske Veritas' Pensjonistforening har i høst etablert egne hjemmesider. Hjemmesidene 

ligger på www.dnvspensjonistforening.no. Hovedsiden gir nyttig informasjon om aktuelle 

http://www.dnvspensjonistforening.no/
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saker og har lenker til utdypende innhold. Her kan du finne informasjon om planlagte turer, 

kommende formiddagstreff og reportasjer fra nylig avholdte arrangement/møter mm. 

Det er lagt inn lenker med informasjon om:  

 Vedtekter 

 Styret 

 Historikk 

 Bli medlem? 

 Info. til medlemmene 

12. Året 2012 - en oppsummering 

Vi kan se tilbake på et tradisjonsrikt og aktivt år.  

Vi har fått mange nye medlemmer og det har vært god oppslutning om våre arrangementer. 

Økonomien er rimelig god, og vi håper på god oppslutning og mange gode opplevelser for 

alle våre medlemmer også i 2013. 

Tradisjonen tro, inviterte Det Norske Veritas pensjonistene til middag på Veritassenteret, 

denne gang onsdag 29. august 2012. 

Det var stor oppslutning om et fint arrangement med deilig mat og drikke. Stor takk til DNV 

for dette arrangementet! 

 

Høvik, 10. januar 2013 

For Styret 

 

 

 ……………………………… ……………………………. 

 Styreleder Sekretær 


