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Til medlemmene
Referat fra Årsmøtet
25. februar 2020
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpning av møtet
Valg av referent
Valg av tellekorps
Årsberetning for 2019
Regnskap for 20189
Fastsettelse av medlemskontingent 2020; styret foreslår en uforandret kontingent
på kr. 350.
7. Budsjett 2020
8. Endring av Vedtektene
9. Innkomne forslag
10. Valg
Styreleder Kåre Lindemann ønsket velkommen. Årsmøtet fortsatte deretter med øvrige punkter
i sakslisten.
1.
Åpning av møtet
Ingen hadde noe å bemerke til innkallingen og sakslisten. Kåre Lindemann ble valgt som
ordstyrer.
2.
Valg av referent
Styremedlem og sekretær Aasta Dammerud ble valgt som referent.
3.
Valg av tellekorps
Det ble besluttet å utpeke tellekorps hvis behov.
4.
Årsberetningen for 2019
Årsberetningen, som var blitt sendt ut til medlemmene på forhånd, ble gjennomgått av
styreleder. Styret ble presentert.
Medlemssituasjonen:
Ved utgangen av 2019 var medlemstallet 438.
Pensjonistforeningen har i 2019 fått 19 nye medlemmer, 20 medlemmer har meldt seg ut, 4
medlemmer er strøket på grunn av manglende innbetaling av kontingent, og 8+(1 i 2020)
medlemmer har gått bort.
Siden utarbeidelsen av forrige årsberetning har styret blitt oppmerksom på at følgende
medlemmer har gått bort:
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•
•

Erling Skauge – Knut A.Døhlie – Erik Hastum – Arild Aagedal – Ivar Nestaas –
Alf Taraldsen – Aasta Johannesen – Gunnar Levorsen – Wilhelm Magelssen (2020)

Navnene ble lest opp, og de ble minnet med ett minutts stillhet.
DNV GLs pensjonsjustering og samarbeid med ledelsen i DNV GL:
DNV GL har regulert pensjonene fra 01.01.2020 med 3 %.
Dette var en meget positiv tilbakemelding fra DNV GL administrasjon. Pensjonsutvalget i DNVs
Pensjonistforening og styret har gjennom flere år hevdet, og også fremstilt tallmateriale og
grafer som viser at vi har sakket akterut i forhold til KPI, regulering av Folketrygden og den
generelle lønnsutviklingen i samfunnet. Medlemmer av styret har hatt positive møter med
ledelsen i DNV GL i 2019 og fikk applaus fra salen for innsatsen.
DNV GL presiserer at justeringen i 2020 er høyere enn KPI (1,2 %) og lønnsjustering for aktive
ansatte i DNV GL i 2019. Årets justering ble gjort på grunn av tidligere skjevheter og
Pensjonskassens resultat siste år.
I brev til DNVs Pensjonistforening ble det opplyst at DNV GL vurderer pensjonsreguleringen
basert på:
•
•
•
•
•
•

Årlig resultat i Pensjonskassens fond (som siste år var meget bra)
KPI-utvikling siste år
Reell utvikling av lønnsnivå i Norge
Regulering av pensjonen fra Folketrygden
Generell lønnsøkning i DNV GL
Finansiell utvikling i DNV GL

I tillegg ble det fra styret kommentert at DNV GL ikke hadde tatt med noe om å sammenligne
justeringene med andre tilsvarende bedrifter. Det ble også kommentert at for ansatte som
hadde mye tjenestetid utenfor Norge hadde fått dårligere uttelling i mange år, da DNV GLs
justeringer har ligget betraktelig under regulering av Folketrygden.
Styret i DNVs Pensjonistforening har også hatt positive møter med Tommy Bjørnsen – landsjef i
Norge - bl.a.om at innkjøpsavtaler for DNV GLs ansatte også kan gjelde for pensjonister. Det
skal jobbes for at dette kommer inn i nye avtaler.
Representanter i styret i Pensjonskassen:
Pensjonistene var i 2019 representert i styret i Pensjonskassen med Einar Tore Moe og Marit
Torset som vararepresentant. Styret har anmodet våre representanter til aktivt å ta til orde for at
en større del av avkastningen i Pensjonskassen går til overskuddsfondet som benyttes til årlige
reguleringer av pensjonene.
DNVs Pensjonistforening – Pensjonsgruppen:
DNVs Pensjonistforeningen har hatt en pensjonsgruppe bestående av:
•

Thorbjørn Holum, Kåre Lindemann, Amund Skou og Knut Vågnes.
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Etter årsmøtet i 2019 ble det diskutert om videreføring av gruppens arbeid. Thorbjørn Holum
ønsket å trekke seg fra gruppen, og i juni ønsket også Amund Skou å gå ut av gruppen da han
så lite resultater av gruppens arbeid.
Det ble besluttet å invitere Knut Vågnes og Einar T. Moe for å diskutere videre arbeid i
pensjonsgruppen og dens eksistens. Etter dette møtet ble det besluttet at arbeidet forankres i
medlemmer fra styret, samt mulighet for å trekke på andre medlemmer med relevant og lang
erfaring innen tema pensjon.
Samarbeid med administrasjonen og ISS:
DNVs Pensjonistforening får en stor støtte fra DNV GL og ISS tjenester både økonomisk og
med tilgang til DNV GLs lokaler og møterom. Pensjonistforeningen har benyttet seg av Store
Møtesal og kantinen for sine medlemsmøter.
Formiddagstreff og turer :
Foredragstreffene + 1 konsert er gjennomført som vanlig og har vært godt besøkt. Foreningen
har hatt 6 formiddagstreff - 2 i første halvår og 4 i andre halvår med ca. 120 – 160 deltagere
hver gang, spesielt siste møte, julelunsjen, var godt besøkt med over 220 deltagere.
Vi har også hatt følgende turer i Norge og Marokko:
•
•

Dagstur til Fredrikstad og Hvaler i juni, og en 2 dagers tur til Dalen hotell og
Telemarkskanalen i september.
Vårtur i mars - to turer til Marrakech og Essaouira.

Både formiddagstreffene og turene er utførlig referert på foreningens hjemmeside.
Foreningens hjemmeside er godt besøkt og gir aktuell, oppdatert informasjon om foreningens
aktiviteter. Internettredaktør er Kåre Lindemann. Han ble som tidligere år behørig takket av
årsmøtet 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.
5.
Regnskap 2019
Foreningens økonomi er god. Driftsstøtten fra DNV GL har for 2019 vært på kr.100.000,-. For
2020 har foreningen søkt om kr. 150.000 men fått tilsagn om et bidrag på kr. 100.000,-.

Driftsregnskapet viser et overskudd på kr. 45 202,42 mot et budsjettert underskudd på
kr. 10 750,-. Differensen skyldes i hovedsak lavere utgifter til høsttur og pensjonisttreff. I tillegg
et uavklart og lavere bidrag til lokale foreninger. Normalt er også budsjettering av turer
vanskelig, da flere momenter må tas hensyn til, avhengig av antall deltagere/valutakurser etc.
Regnskapet ble godkjent, og styret ble innvilget ansvarsfrihet.
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6.
Fastsettelse av medlemskontingent 2020.
Styrets forslag om at kontingenten for 2020 skal være uendret på kr. 350,- ble vedtatt.
7.
Budsjett 2020
Budsjett for 2020 viser et resultat i 0. Styret økte i 2019 egenandelen på årsmøtemiddagen med
kr. 100 (fra kr 350 til 450). Sistnevnte er likevel sterkt subsidiert. Våre turer i 2020 er også
budsjettert med lavere tilskudd for å få et budsjett i balanse.
Thorbjørn Holum var bekymret for at vi i de siste år hadde hatt en utgiftsside som tæret på
egenkapitalen. DNVs Pensjonistforenings egenkapital burde aldri være under 1 års
driftsbudsjett. Han oppfordret styret til å ha fokus på hvilke poster man kunne redusere på
utgiftssiden, bl.a. mindre subsidiering turer, lavere kostnad /standard årsmiddag etc. Styret
opplyste at dette var tema som var diskutert og ville fortsatt jobbe videre med. Det viktigste var
at vi hadde et budsjett i balanse (ikke underskudd) slik at egenkapitalen var sikret.
Budsjettet ble godkjent med akklamasjon.
8.
Endring av Vedtektene
Styret hadde sendt ut forslag om endring til Vedtektene: §2 og Ny § 6.
Begrunnelse:
Dagens formålsparagraf indikerer at foreningen har karakter som en fagforening med fokus på
pensjonsforhold. Styret i Det Norske Veritas' Pensjonistforening bruker størstedelen av sitt
arbeide på å tilrettelegge for et aktivt miljø og skape en møteplass for medlemmene. Dette er
ikke reflektert i foreningens formålsparagraf. Styret foreslår at formålsparagrafen justeres i
forhold til foreningens virksomhet.
Styret har de siste 20 årene søkt å påvirke DNV GL til å justere pensjonskassens utbetalinger til
pensjonistene i samsvar med prisstigningen og å gi pensjonistene en reallønnsvekst i takt med
samfunnet ellers. Flere strategier har blitt brukt uten tilsynelatende effekt. Styret foreslår at
foreningen fortsatt skal ha fokus på og holde en dialog med DNV GL om pensjonsforholdene.
Vårt forslag er at dette tas inn i vedtektene som en ny §6 der styret blir gitt klare
arbeidsoppgaver langs disse retningslinjene.

Endringsforslag - §2 og ny § 6 Styrets oppgaver

Nåværende ordlyd i § 2
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.

Forslag til vedtak:
Den foreslåtte endring av § 2 vedtas og ny § 6 legges til i vedtektene.

Ny § 2 – Formål
Pensjonistforeningen skal være en interesseforening 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.
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En foreslått ny § 6 – Styrets oppgaver
Pensjonistforeningens styre skal aktivt diskutere pensjonsspørsmål og annet som vedrører våre
medlemmer med administrasjonen i DNV GL. Dette skal gjøres gjennom minst et årlig møte.
Styret skal ta opp med DNV GL spørsmål om muligheten av å nyttiggjøre seg kollektive avtaler som er
fremforhandlet for ansatte i Norge og å drøfte forhold som er meldt inn til styret.
Styret skal ha en løpende dialog med ansattevalgt representant i Det Norske Veritas´ Pensjonskasse og
de ansattes foreninger.
Det ble en kort og aktiv diskusjon om vedtektsforslaget, spesielt til artikkel 2. Flere medlemmer
mente det burde bedre utdypes hva som lå i et «aktivt miljø» for medlemmene.
Thorbjørn Holum kom med følgende forslag til endring:
»____skal være en forening som har til formål å ivareta medlemmenes sosiale, kulturelle,
samfunnsmessige og pensjonsmessige interesser».
Det ble votert over styrets og Thorbjørn Holums forslag. Styrets forslag fikk ikke 2/3 flertall.
Vedtektsforslaget sendes derfor tilbake til styret for ny behandling.
9.
Innkomne forslag
Det kom inn et benkeforslag fra Olav Torget om at styret burde jobbe mer aktivt/eventuell ha
kampanjer for å fange opp nye medlemmer. Har styret noen aktiv dialog med ansattes
foreninger? Styret vil se på saken.
10.
Valg
3 styremedlemmer var på valg; Kåre Lindemann – Anne Mari Brathaug – Håkon J. Helge.

Valgkomiteens forslag:
•

Kåre Lindemann – Anne Mari Brathaug – Håkon J. Helge.

Gjenvalg:

Revisor for 2 år: May Inger Seippel er ikke på valg.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon
Av valgkomiteens medlemmer var Torill Røsjø Horgmo på valg. Styret foreslår at hun
gjenvelges. Styrets innstilling ble vedtatt med akklamasjon.
Styret som nå består av følgende medlemmer, konstituerer seg ved første styremøte etter
årsmøtet:
Kåre Lindemann
Aasta Dammerud
Inger Karin Myhre
Håkon Helge
Anne Mari Brathaug

(2020-2022)
(2019-2021)
(2019-2021)
(2020-2022)
(2020-2022)
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Marit Torset
Carl Arne Carlsen
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(2019-2021)
(2019-2021)

Revisor og valgkomité får følgende sammensetning i 2020:
Revisor:
May Inger Seippel
(2019-2021)
Valgkomité:
Finn Tellsgård
Olav Torget
Torill Horgmo

(2019-2021)
(2019-2021)
(2020-2022)

Etter årsmøtet var deltakere og ledsagere samlet til årsmøtemiddag og hyggelig sosialt
samvær. Gjester i år var Tommy Bjørnsen landsjef Norge DNV GL, Gro Gotteberg HR sjef DNV
GL og Ragnar Skui, leder for Pensjonskassen i DNV GL.
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