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1 Styrets sammensetning i 2019
På årsmøtet 6. februar 2019 var følgende av styrets medlemmer på valg, Per Straumann,
Sam C. Aase, Inger Karin Myhre og Aasta Dammerud. Sam C. Aase og Per Straumann ønsket
ikke gjenvalg.
Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer var: Inger Karin Myhre og Aasta
Dammerud gjenvelges for en ny periode. Marit Torset og Carl Arne Carlsen som nye
medlemmer. Alle valgt ved akklamasjon.
Av valgkomiteens medlemmer var Finn Tellsgård og Olav Torget på valg. De ble begge
gjenvalgt ved akklamasjon.
Etter at styret i første styremøte hadde konstituert seg, fikk styret med revisor og valgkomité
følgende sammensetning for 2019:
Styreleder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:

Kåre Lindemann
Marit Torset
Inger Karin Myhre
Aasta Dammerud

(2018-2020)
(2019-2021)
(2019-2021)
(2019-2021)

Styremedlemmer:
Carl Arne Carlsen
(2019-2021)
Håkon Helge
(2018-2020)
Anne Mari Brathaug (2018-2020)
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Revisor:
May Inger Seippel

(2018-2020)

Valgkomité:
Olav Torget
Finn Tellsgård
Torill Horgmo

(2019-2021)
(2019-2021)
(2018-2020)

Styret har avholdt 10 styremøter i 2019 samt møter med administrasjonen i DNV GL.

2 Medlemssituasjonen
Ved utgangen av 2019 var medlemstallet 438, det er en nedgang på 13 fra 31.12.2018.
I løpet av året har vi fått 19 nye medlemmer, 20 medlemmer har meldt seg ut, 4 medlemmer
er strøket på grunn av manglende innbetaling av kontingent, og 8 medlemmer har gått bort.
I 2019 har vi registrert at følgende medlemmer har gått bort:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Erling Skauge
Knut A. Døhlie
Erik Hastum
Arild Aagedal
Ivar Nestaas
Alf Taraldsen
Aasta Johannesen
Gunnar Levorsen

3 Det Norske Veritas’ Pensjonsordninger
Pensjonene fra DNVs Pensjonsordninger ble pr. 01.01.2019 justert med 1,75 %.
Pensjonistene fikk i 2019 utbetalt justerte pensjoner i juni, med virkning fra 1. januar.

3.1 Pensjonsjusteringer
Pensjonsgruppen ble oppnevnt av styret i Det Norske Veritas' Pensjonistforening i 2017. Den
besto av:
⎯
⎯
⎯
⎯

Thorbjørn Holum
Kåre Lindemann
Amund Skou
Knut Vågnes.

Gruppen følte at den i disse årene har, fra administrasjonen i DNV GL, fått aksept for at
ytelsespensjonens justeringer ikke har kompensert for prisstigningen over lengre perioder. I
oktober 2018 var siste års prisstigning på 3,1% mens ytelsespensjonen ble justert med
1.75%. Folketrygden økte med 2.7%. Gruppen føler, på tross av klare meldinger og omforent
forståelse av den reduserte kjøpekraften til pensjonistene, at de ikke oppnår noe med
samtalene.
Thorbjørn Holum og Amund Skou har trukket seg fra gruppen og styret har konkludert med
at en på tross av gruppens iherdige innsats ikke har oppnådd ønske om bedring i
pensjonistenes kjøpekraft. Styret har derfor besluttet å nedlegge gruppen og takker den for
godt og pågående arbeide i disse tre årene.
www.dnvspensjonistforening.no
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Styret mener at det er formålstjenlig å fortsette kommunikasjonen med administrasjonen i
DNV GL. Medlemmer av styret har derfor tatt over pensjonsgruppens oppgaver og hatt et
informasjons- og utvekslingsmøte med administrasjonen i DNV GL oktober 2019.
Her var det igjen utveksling av synspunkter og DNV GL orienterte om at de ved pensjonsjusteringen la til grunn en rekke forhold i tillegg til den generelle prisveksten. Den samlede
vurderingen baserte seg på de muligheter pensjonsloven gir innenfor rammene av
pensjonskassens avkastning. I tillegg legges til grunn den økonomiske situasjonen i DNV GL,
tilsvarende justeringer i sammenlignbare pensjonskasser og endring i konsumprisindeksen.
Hvordan dette ble vektet og utregnet, ble det imidlertid ikke orientert om.
Styret har ønske om å fortsette dialogen med administrasjonen, noe som blir reflektert i
forslag til vedtektsendringer for Det Norske Veritas' Pensjonistforening. Her foreslår styret
en ny §6 som foreslås til:
§6.

Styrets oppgaver

Pensjonistforeningens styre skal avholde et årlig møte med administrasjonen og
drøfte forhold som er meldt inn til styret. Det kan bl.a. være spørsmål om pensjon og
mulighet til å nyttiggjøre seg kollektive avtaler som er fremforhandlet for ansatte i
Norge.
Pensjonistforeningens styre vil ha en løpende dialog med ansattevalgt representant i
Det Norske Veritas’ Pensjonskasse.
Videre foreslås det at § 2 som i dag lyder:
§2.

Formål

Pensjonistforeningen skal være en interesseforening som har til formål å ivareta
medlemmenes interesser i saker som har med pensjonsforhold og andre tilgrensende
områder å gjøre.
Erstattes med:
§2

Formål

Pensjonistforeningen skal være en forening som har til formål å skape et aktivt miljø
for medlemmene og bidra til at pensjonistene/medlemmene er orientert om
utviklingen hos sin tidligere arbeidsgiver, inklusive pensjon-/pensjonsforhold.
Argumentet for dette er å justere formålet i takt med dagens situasjon og i erkjennelse av at
foreningen ikke har noen formelle virkemidler overfor DNV GL.
Dette vil bli tatt opp til votering på årsmøtet den 25. februar.

4 Samarbeidet med Administrasjonen i DNV GL Norge og
ISS
Samarbeidet generelt med DNV GL Administrasjon i Norge, møteromservice og ISS
kantinetjenester har vært upåklagelig også i 2019.
Det norske Veritas' Pensjonistforening setter stor pris på den støtten foreningen får fra DNV
GL Norge. Foreningen får uvurderlig støtte, både økonomisk og ved tilgang på møterom.
Dette betyr mye for god drift av foreningen.
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Vi vil rette en spesiell takk til resepsjonstjenesten som alltid tar imot oss med stor service og
et vennlig smil!
Styret i Det Norske Veritas' Pensjonistforening hadde et møte med administrasjonen i DNV
GL Norge i november. Vi diskuterte muligheten for at pensjonistene kunne få nyte godt av
fremforhandlede avtaler med rabattordninger på lik linje med ansatte. DNV GL jobber videre
med dette, og søker å få lagt inn i avtalene at også pensjonistene skulle omfattes.
Informasjon om slike avtaler vil bli lagt ut på Pensjonistforeningens hjemmeside.

5 Årsmøtet 2019
Årsmøtet 2019 ble avholdt i Veritas I den 26. februar 2019 med god oppslutning fra
medlemmene. Selve møtet fant sted i Store Møtesal, og ble ledet av styreleder Kåre
Lindemann.
Styreleder ba medlemmene følge med på foreningens hjemmeside. Denne oppdateres
kontinuerlig og inneholder også informasjon om de mulighetene pensjonistene har til å
benytte DNV GLs tilbud til de fast ansatte.
Pensjonistene anbefales å ta del i frivillig arbeid, f.eks. gjennom Røde Kors med leksehjelp,
besøkstjeneste, flyktningguide etc. Informasjon finnes på foreningens hjemmeside
www.dnvspensjonistforening.no
Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og vedtatt.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon.
Årsmøtet ble avsluttet med en «årsmøtemiddag» i kantinen på Veritassenteret. I overkant av
100 festglade pensjonister hygget seg med godt selskap og en avsluttende kaffe «avec».

6 Turer og treff i 2019
Pensjonistforeningens turer og arrangementer er behørig omtalt i tekst og bilder på
hjemmesiden, www.dnvspensjonistforening.no , derfor er de bare kort nevnt her.

6.1 Turer i 2019
Vårtur til Marrakech og Essaouira
Det ble arrangert to vårturer til Marrakech og Essaouira. Tur 1 med 32 deltagere gikk fra 2.
mars til 9. mars. Tur 2 fra 9 mars til 16. mars hadde 33 deltagere, der 15 av dem ble med
videre til Essaouira. Turen ble arrangert av FRAM Arrangement.
På programmet sto bl.a.:
⎯ Omvisning i Marrakech, med Koutoubia, deretter videre til Dar si Said og det jødiske
markedet.
⎯ Tur med hestedrosjer
⎯ Omvisning i souken hvor vi besøker forskjellige håndverkere og kryddermarkeder
⎯ Dagstur til Atlasfjellene.
⎯ Besøk til den berømte hagen og museet Majorelle.
⎯ Spasertur til Riad Monceau for matlagingskurs / demonstrasjon og lunsj.
⎯ Omvisning i Essaouira med bl.a. fiskemarkedet og Medina.
⎯ Utflukt til Fromagerie og Argan kooperative
Den 4. juni ble det arrangert en dagstur til Fredrikstad og Hvaler
www.dnvspensjonistforening.no
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Turen tok oss til Ytre Hvaler Nasjonalparksenter og omvisning i Skjærhalden. Videre til Hvaler
middelalderkirke. Turen ble avsluttet med omvisning i Gamlebyen i Fredrikstad og
påfølgende middag. Det var 58 deltager på turen som ble arrangert av Team Tour AS.
Høsttur fra 4. til 5. september gikk til Dalen hotell og på Telemarkskanalen
Programmet bød på en rekke høydepunkter:
⎯ Telemarksgalleriet og Lysbuen samlingene som viser kunst og industrihistorie med vekt
på Hydros tidligere historie
⎯ Heddal stavkirke som er den største , og en av de vakreste stavkirker
⎯ Lunsj på Kafe Olea
⎯ Norsk skieventyr i Morgedal
⎯ Overnatting på eventyrslottet Dalen Hotell med 3 retters middag
⎯ Med M/S Henrik Ibsen på Telemarkskanalen med lunsj ombord
⎯ Besøk på Ulefoss hovedgård
Det var 54 deltagere med på turen. Turen ble arrangert av Team Tour AS..

6.2 Formiddagstreff i 2019
Det ble holdt 6 formiddagstreff i 2019, 2 i første halvår og 4 i andre halvår hvorav det siste
var den tradisjonelle julelunsjen. Oppslutningen har vært svært god. Foredragene og konsert
ble alle avsluttet med felles lunsj og samvær i kantinen. Fremmøte har vært svært godt fra
ca. 120 – 160 deltagere. Julelunsjen var godt besøkt med hele 220 fremmøtte.
Følgende program er gjennomført:
•

•

Tirsdag 19 mars - Foredrag av Geir Lundestad - Kan Nobels fredspris bringe fred på
jord?
• Tirsdag 9 april - Foredrag av Per Egil Hegge - om forholdet Trump / Putin
• Mandag 23 september – Konsert: Henning Kraggerud m/ Daniel Thorell og Ingrid W.
Ose.
• Tirsdag 15 oktober - Foredrag av Torbjørn Færøvik - Kina og den nye Silkeveien.
• Torsdag 26. november. Foredrag av Jørgen Randers – «Kan verden nå klimamålene?
Hva burde vært gjort?»
Tirsdag 10. desember - Julelunsj med underholdning/sang av Sidsel Robberstad
Martinsen & Co.

7 DNVs hjemmeside og kontakt med medlemmene
Kontakt og kommunikasjon med medlemmene er nå i stor grad tatt over av e-post og
internett. Hjemmesidene blir benyttet til å informere om foreningens aktiviteter og
påmelding til turer og arrangementer. Dette ser ut til å fungere svært godt.
Hjemmesidene blir hyppig besøkt og har mellom 30 og 200 unike besøk pr. dag.
Alle medlemmene som ikke får e-post fra oss oppfordres til å melde inn e-postadressen sin
på: http://www.dnvspensjonistforening.no/Medlemsinformasjonl.html

www.dnvspensjonistforening.no

Side 5|7

DET NORSKE VERITAS’ PENSJONISTFORENING

8 Foreningens økonomi
DET NORSKE VERITAS' PENSJONISTFORENING
REGNSKAP 2019
LINJENR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TEKST
INNTEKTER
Kontingenter
Tilskudd fra DNV GL
Sum inntekter
KOSTNADER
Administrasjonsutgifter
Blomster/kranser
Vårtur
Høsttur
Pensjonisttreff
Årsmøtemiddag
Bidrag til lokale foreninger
Sum kostnader
DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter
Finanskostnader
ÅRSRESULTAT (Underskudd)

REGNSKAP

BUDSJETT

AVVIK

152 600,00
100 000,00
252 600,00

157 850,00
100 000,00
257 850,00

5 250,00
5 250,00

6 464,95
5 899,00
28 587,00
10 230,00
82 438,90
74 928,00
875,00
209 422,85
43 177,15
2 721,91
696,64
45 202,42

10 000,00
10 000,00
35 000,00
35 000,00
100 000,00
75 000,00
5 000,00
270 000,00
-12 150,00
2 000,00
600,00
-10 750,00

3 535,05
4 101,00
6 413,00
24 770,00
17 561,10
72,00
4 125,00
60 577,15
-55 327,15
-721,91
-96,64
-55 952,42

BALANSE 2018
Eiendeler
Bankbeholdning DNB
Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital
Leverandørgjeld
Depositum
Egenkapital 01.01.19
Årets resultat

567 052,26
567 052,26

0,00
350 150,00
171 699,84
45 202,42

216 902,26
567 052,26

Regnskapet er revidert og funnet i orden

Foreningen har i 2019 fått et bidrag fra DNV GL på kr. 100 000,-.
Foreningskontingenten ble av årsmøtet fastsatt til kr 350,- for 2019.
www.dnvspensjonistforening.no
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9

Året 2019 - en oppsummering

Vi kan se tilbake på et aktivt år. Det har vært 5 formiddagstreff, en dagstur, en «dobbelt»
utenlandsturer og en overnattingstur innenlands. Året ble avsluttet på tradisjonelt vis med
julelunsj.
Det har vært svært god oppslutning om våre arrangementer. Vi håper på fortsatt god
oppslutning og mange gode opplevelser for alle våre medlemmer også i 2020.
Høvik, januar 2020

Kåre Lindemann
Sign.

Marit Torset
Sign.

Aasta Dammerud
Sign.

Carl Arne Carlsen
Sign.

Inger Karin Myhre
Sign.

Håkon Helge
Sign.

Anne Mari Brathaug
Sign.
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