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1.  Styrets sammensetning i 2011 . 
 

På årsmøtet 24. februar 2011 var Tom Harwiss, Åse Vegstein Wilson, Jorunn 

Vindenes Rekdal, Erling Herland og Aud Hansen på valg. Alle disse var villige til å ta 

gjenvalg bortsett fra Jorunn Vindenes Rekdal som etter mange år som sekretær, 

ønsket å tre ut av styret. I stedet for henne ble foreslått Gunnel Dahlberg. 

 

Av valgkomiteens medlemmer, var Tore Bjørn Ugland på valg, men tok gjenvalg. 

Gunnar Larsen som også var på valg hadde frasagt seg gjenvalg og i stedet for han ble 

foreslått Ellen Haugan. 

 

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

ble takket med applaus og en flaske. 

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

valgkomite følgende sammensetning for 2011: 

 

Formann:   Thorbjørn Holum   (2010-2012) 

Nestformann:   Tom Harwiss    (2011-2013) 

Kasserer:   Åse Vegstein Wilson   (2011-2013) 

Sekretær:   Gunnel Dahlberg   (2011-2013) 

Styremedlemmer:  Laila Thu    (2010-2012) 

    Magne Sigurdsen   (2010-2012) 

    Erling Herland   (2011-2013) 

Styremedlem for 

yrkesaktive:   Aud Hansen    (2011-2013) 

 

Revisor:   Jan Jørgensen    (2010-2012) 

 

Valgkomite:   Tore Bjørn Ugland   (2011-2013) 

    Knut Døhlie       (2010-2012) 

    Ellen Haugan    (2011-2013) 

 

Styret har avholdt 11 styremøter i 2011 og noen arbeidsmøter i forbindelse med 

forberedelse til turer samt møter i Pensjonsutvalget. 

 

2.  Foreningens økonomi 

 

Regnskap for 2011 foreligger separat. Økonomien i foreningen er fortsatt god, og vår 

egenkapital pr. 31.12 2011 var ca. kr. 427.869,-. ( se vedlagte regnskap). 

Foreningen fikk for 2011 et bidrag fra Det Norske Veritas på kr. 187.500,-. 

Foreningskontingenten ble av årsmøtet fastsatt til kr. 200,- for 2011. 

 

For 2012 har vi regnet med en økning i utgiftene som følge av prisstigning og fortsatt 

netto økning i antall medlemmer.  

For 2012 søkte derfor Pensjonistforeningens Styre Det Norske Veritas om et tilskudd 

på kr. 200.000,-. Det innvilgede beløp ble på kr. 100.000. Begrunnelsen for denne 



 

 

 

 

 

 

reduksjonen var at Veritas vurderte foreningens egenkapital etter hvert høy nok til å 

tåle å bli justert noe ned. 

Styret innstiller på at medlemskontingenten forblir uendret kr. 200,- for 2012. 

 

3.  Medlemssituasjonen 

 

Ved utgangen av 2011 var medlemstallet 400. I løpet av året har vi fått 16 nye 

medlemmer, og 2 har meldt seg ut. 

 

Siden utarbeidelsen av forrige Årsberetning har følgende 8 av våre medlemmer gått 

bort: 

Asbjørn Aspenes, Jan Ask Andersen, Vibeke Wold, Odd Steensland, Arve Myklebust,  

Birgit Hegg, Jan Telle og Tor Høyer og Jan Ivar Jølsett. 

  

4.  Det Norske Veritas Pensjonsordninger 

 

Medlemmenes pensjoner fra DNVs Pensjonsordninger, ble pr. 01.01.2011 justert med 

2.5 % som var en del lavere enn økningen i Folketrygdens Grunnbeløp (G) for 

pensjonister på 3.9 % pr 1. mai 2011, men på linje med prisstigningen på ca. 2.5 % for 

2010 i forhold til 2009. Pensjonistene opprettholdt således sin kjøpekraft med denne 

justeringen. 

 

Pensjonsutvalget i Styret som fortsatt består av Thorbjørn Holum, Tom Harwiss og 

Laila Thu, har også sist høst, hatt et møte med Administrasjonen og lagt frem sitt syn 

på administrasjonen av pensjonene og justeringen av pensjoner for 2012. Begge parter 

er enige om at pensjonsjusteringen skal legges minst på prisstigningen over året 

beregnet som pristallet for oktober pluss litt til.  

Pensjonsutvalget har også i år tatt opp den altfor sene utbetalingen av justeringen fra 

1. januar som mange først fikk i november. 

I sommer fikk vi ny pensjonsslipp hvor pensjonene fra Pensjonskassene var samlet på 

en slipp og driftspensjonen kom på egen slipp. Dette er jo en liten forenkling. Vi er 

også lovet skriftlig informasjon om pensjonsjusteringens størrelse kort tid etter 

beslutning slik som i fjor. 

 

Pensjonistforeningen har i inneværende valgperiode (2010-2012) en representant i 

Styret for Det Norske Veritas Pensjonskasser, nemlig vårt medlem Arne Haavardtun 

og med varamann Jarle Vik. Det er valg til dette styret i 2012 og vi vil arbeide for å få 

en representant fra Pensjonistforeningen inn i styret også neste valgperiode. 

 

5.  Samarbeidet med Administrasjonen, COOR og ISS 

 

Samarbeidet generelt med DNV Administrasjon, Møteromservice og Trykkeriet i 

COOR har vært upåklagelig også i 2011. 

Styret har imidlertid ikke vært like begeistret for ISS Kantinetjenester og har i møte 

nylig med kantineledelsen bedt om forbedret service både på våre lunsjer og spesielt 

årets julelunsj som for mange ikke ble den opplevelsen den skulle være. Daglig leder 

for kantinen beklaget dette sterkt og lovet å gå nøye gjennom deres rutiner for å skape 

klare forbedringer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.  Årsmøte 2011 

 

Årsmøtet 2011 ble avholdt i Veritas I tirsdag 24. februar med som vanlig stor 

oppslutning fra 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 ved at Styreformann og 

Viseformann ble endret til henholdsvis Styreleder og Nestleder. 

Videre ble det foreslått at uttrykket Det Norske Veritas Pensjonskasser ble byttet ut 

med Det Norske Veritas Pensjonsordninger. 

Til sist ønsket styret å presisere at styreleder og kasserer har prokura hver for seg. 

Forslagene ble av Årsmøtet enstemmig vedtatt.  

  

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

Innstillingen ble vedtatt uten motkandidater. 

 
7.  Turer i 2011 

 

Årets vårtur 2011 gikk til Holland med base i Amsterdam, med 4Seasons Travel som 

reiseoperatør. 

46 deltakere og en reiseleder var med på turen. Hotellet under hele oppholdet, Apollo 

Museum Hotel, lå svært sentralt til i Amsterdam, ca. 100 meter fra Rijksmuseum og 

ca. 800 meter fra van Gogh museet. En del turdeltagere benyttet da også anledningen 

under oppholdet til å besøke ett eller flere av de kjente museene. Turen bød på 

sightseeing i Amsterdam både med buss og kanalbåt, og et diamantsliperi ble også 

besøkt. I løpet av turen ble en rekke andre steder i Holland besøkt så som den lille 

byen Volendam hvor man fikk se hvordan ost produseres og tresko fremstilt, den Haag 

med Fredspalasset, Delft med omvisning i porselensfabrikken, Haarlem med sine 

pittoreske små gater, Ijmuiden med Noord See Kanal, og ikke minst kystbyen 

Scheveningen med det fantastiske Panoramamaleriet (120x14 meter) malt av den 

hollandske maleren Mesdag - som viser et 360 graders panorama av byen på slutten 

av 1800-tallet. Det ble også tid til et besøk på den norske sjømannskirken i Rotterdam 

såvel som på det svære diket Afsluijtdijk (35 km langt) med Nordsjøen på ene siden 

og innlandshavet Ijselmeer på den andre og med en 4-felts motorvei på toppen. En 

kveld kunne også de 8 som hadde bestilt billetter på forhånd, overvære en flott konsert 

med Nederlands Symfoniorkester i det elegante Konsertgebouw. 

 

Årets høsttur 2011 var planlagt som en endagstur til Kongsberg med omvisning og 

konsert i Kongsberg kirke og besøk i sølvgruvene alternativt på Lågdalsmuseet. Turen 

måtte dessverre avlyses da kirken ble stengt i det aktuell tidsrommet og programmet 

for turen således ble vesentlig redusert. Interessen for turen blant medlemmene viste 



 

 

 

 

 

 

seg dessuten å være relativt liten. 

 

 
8.  Formiddagstreff i 2011. 
 

Det ble holdt 5 formiddagstreff i 2011 med meget god oppslutning. Som avslutning på 

foredragstreffene var det felles lunsj og samvær i kantinen. 

 

Tirsdag 22. mars. 

Journalist og forfatter Christian Borch holdt sitt kåseri over temaet «Sannhetens kår» 

som han også har skrevet en bok om. Her snakket han om hvordan holdninger og 

verdier har endret seg også i politikken hvor markedets lover og kapitalismens krefter 

har tatt styring over politikkens premisser.  

 

Torsdag 28. april. 

Forfatter Torbjørn Færøvik med sin store kunnskap om Kina holdt et kåseri over 

temaet «Stormakten Kina – venn eller fiende»? Dette ble et interessant og aktuelt 

foredrag også ut fra at Veritas har så stor aktivitet i Kina 

 

Tirsdag 25. oktober. 

Diplomat og tidligere ambassadør Kai Eide holdt et meget interessant foredrag over 

temaet « Afganistan – en oppsummering over mange års krig og utsikter til fred». 

Med sin erfaring som FNs representant i Kabul, delte han sin innsikt og erfaringer 

med oss på en spennende måte.  

 

Tirsdag 22. november. 

En tidligere gjest hos oss, journalist Per Egil Hegge holdt et interessant og ikke minst 

humørfylt kåseri om «Fridtjof Nansen – polfarer og humanist» i jubileumsåret hvor 

det var 150 år siden Nansen ble født. Han ga oss et godt innblikk i Nansens 

omfangsrike liv som forsker, polfarer, kvinnebedårer, politiker og humanist med 

opphavet til Nansenpassene. 

 

Tirsdag. 13 desember – juletreff. 
Denne dagen ble det holdt tradisjonsrik julelunsj i kantinen for ca. 130 medlemmer 

med følge. 

Kantinen bød på julemat og selv uten pianist til å akkompagnere, ble de tradisjonelle 

julesangene sunget. 

Bevertningen og servicen fra ISS var dessverre ikke den vi er vant til og styreleder tok 

derfor senere dette opp med daglig leder for kantinen. Han ba om at det ble overbragt 

en sterk beklagelse for dette til pensjonistene.   

 

9.  Årets Veritas-middag 

 

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

denne gang på onsdag 17. august 2011. Det var stor oppslutning om et fint 

arrangement med deilig mat og drikke. Stor takk til DNV for dette arrangementet! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10.  Planlagte turer og treff i 2012. 

 

Styret har lagt planer for en vårtur til Yorkshire i England 4. – 8. juni 2012. Vi viser 

til vedlagte program for våren 2012 og til egen invitasjon for vårturen. Program for 

høsten kommer vi tilbake til senere på året 

 

 

 

11.  Året 2010 - 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 2012. 

 

 

 

Høvik, 10. januar 2012 

 

 

     For Styret 

 

 

 

 

………………………                                                 ………………………….. 

           styreleder                                                                     sekretær 


