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Til medlemmene 

Referat fra Årsmøtet  

06. februar 2018 

Saksliste: 

1. Åpning av møtet 

2. Valg av referent 

3. Valg av tellekorps 

4. Årsberetning for 2017 

5. Regnskap for 2017        

6. Fastsettelse av medlemskontingent 2018; styret foreslår kontingenten på kr. 300 ikke             

økes for 2018 

7. Budsjett 2018 

8. Endring av Vedtektene 

9. Innkomne forslag 

10. Valg 

 

Fungerende 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. 

Siden utarbeidelsen av forrige årsberetning har styret blitt oppmerksom på at følgende 

medlemmer har gått bort: 

Hans Petter Berg, Liv-Eugenie Winther Bay, Johan Thilesen, Ingrid Næstvold, Børre Høver, 

Christian Strobel, Harald Olsen, Else Karin Øyen, Gunnar C. Karlsen og Odd Klenow Møller. 

De ble minnet med ett minutts stillhet. 

2. Valg av referent 

Styremedlem og sekretær  Aasta Dammerud ble valgt som referent. 

3. Valg av tellekorps 

Følgende personer ble valgt som tellekorps: Tom Harwiss, Olav Torget og Jarle Vik ved 

eventuelle benkeforslag til valget. 
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4.       Årsberetningen for 2017 

Årsberetningen, som var blitt sendt ut til medlemmene på forhånd, ble gjennomgått av 

styreleder. Styrets sammensetning samt valgkomité og revisor  for 2017 ble lest opp. 

Medlemssituasjonen: Pensjonistforeningen har i 2017 fått 28 nye medlemmer, 10 medlemmer 

har meldt seg ut, 2 medlemmer er strøket på grunn av manglende innbetaling av kontingent og 

9 medlemmer har gått bort. Antall medlemmer pr. 31.12.2017 var 450. 

DNVs Pensjonsordninger/pensjonsjustering:  DNV GL har regulert pensjonene fra 

01.01.2018 med 1.5 %. KPI pr oktober var 1.2 %, dvs, en realvekst på 0,3 % som er bedre enn 

en del tidligere år.  DNVs Pensjonistforening er likevel  skuffet over at DNV GL ikke vil stå ved 

tidligere lovnad, gitt av konserndirektør Henrik Madsen, om at pensjonene skal reguleres i takt 

med konsumprisindeks pluss 0,5 %. 

DNVs Pensjonistforeningen har en pensjonsgruppe bestående av: Thorbjørn Holum, Kåre 

Lindemann, Amund Skou og Knut Vågnes. Gruppen har en god dialog med DNV GL og vil 

fortsette sitt arbeid for å oppnå en årlig reallønnsvekst i takt med samfunnet for øvrig. 

Pensjonsgruppen vil sende et brev til DNV GL med kommentarer om årets pensjonsregulering. 

Det ble vist tabeller over pensjonsutviklingen hvor det tydelig fremgår at de fleste år ligger godt 

under justeringen til A3. Over en 10 års periode ligger vi betydelig under.  

Det fremkom synspunkter fra salen at brevet vedrørende vår pensjonsjustering burde signeres 

på høyeste nivå i organisasjonen og ikke av finansdirektør. Styret informerte om at styreleder i 

DNV GL fikk kopier av all korrespondanse DNVs Pensjonistforening fremlegger vedrørende 

våre utregninger og synspunkter. Styret opplyste også at det var styreleder i DNV GL som tok 

den endelige beslutning vedrørende årets pensjonsregulering. Det ble gitt uttrykk for at det 

kunne være positivt  for fremtidige justeringer at DNV GL nå er heleid av stiftelsen DNV. 

 Representanter i styret i Pensjonskassen: Pensjonistene var i 2017 representert i styret i 

Pensjonskassen ved Jarle Vik. For 2018 er Einar Tore Moe valgt inn som representert fra DNVs 

pensjonister med Marit Torset som vararepresentant. Styret 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. 

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. Neste 

medlemsmøte vil være i V3 møterom Big Blue, hvor også lunsjen serveres i disse nye lokaler. 

Det anbefales å møte opp for å se DNV GLs nye lokaler. 

Formiddagstreff og turer: Foredragstreffene er gjennomført som vanlig og har vært godt 

besøkt. Foreningen har hatt 6 formiddagstreff med langt over 100 deltagere hver gang. Vi har 

også hatt tre turer : Hurumlandet rundt  i mai,  Ungarn, Budapest og Eger området i juni og 

Helsingør i september. 

Både turene og treffene er utførlig referert på foreningens hjemmeside. 

Foreningens hjemmeside er godt besøkt og gir aktuell, oppdatert informasjon om foreningens 

aktiviteter. Internettredaktør er Kåre Lindemann, som ble behørig takket av årsmøtet med 
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applaus 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 2016 

Foreningens økonomi er god. Driftsstøtten fra DNV GL har de senere år blitt redusert og var for 

2017 kr. 68.000,-. For 2018 har foreningen fått tilsagn om et bidrag på kr. 100.000,-. 

Driftsregnskapet viser et underskudd på kr -16.267,87,- mot et budsjettert underskudd på           

kr. - 52.500,- Differensen skyldes i hovedsak lavere utgifter til pensjonisttreff og årsmøte 

middag, og i tillegg uavklart bidrag til lokale foreninger. Normalt er også budsjettering av turer  

vanskelig da flere moment må tas hensyn til, avhengig av antall deltagere. 

Regnskapet ble godkjent og styret ble innvilget ansvarsfrihet.  

6. Fastsettelse av medlemskontingent 2018. 

Styrets forslag at kontingenten holdes uendret (kr.300,-) for 2018 ble vedtatt. 

7. Budsjett 2017 

Det ble kommentert at budsjettet for 2018 hadde et litt stort underskudd. Dette er i hovedsak på 

grunn av stor deltagelse på vårens tur med 2 turer og til sammen 140 deltagere som blir noe 

sponset av foreningen.  Det kom kommentarer fra salen om vi burde ha økt 

medlemskontingenten. Da denne allerede var vedtatt ble det foreslått at vi ved neste års 

budsjett burde se på alternativene: Mindre subsidiering av turer – øke kontingent og appellere 

om mer bidrag fra DNV GL. Det ble presisert at foreningen har bra egenkapital. 

 Budsjettet ble godkjent med kommentarer. 

8. Endring av Vedtektene 

Styret hadde sendt ut forslag om tre endringsforslag til Vedtektene: 

Endringsforslag 1  til § 3 -  For å ivareta endringer i selskapsnavn knyttet til stiftelsen DNV var 

det foreslått en fotnote som forklarer hva foreningen mener med DNV. Da det var uenighet om 

hva som lå i begrepet ”DNV og dets underliggende selskaper” ble dette  vedtak utsatt for 

nærmere utredning. 

Endringsforslag 2 - §3 -  ”Ektefelle/samboer etter avdøde medlemmer kan bli medlem i DNVs 

Pensjonistforening”. Dette tillegg ble vedtatt med akklamasjon. 

Endringsforslag 3 - §7 – Dette forslag ble trukket da styret ønsker det litt bedre 

utredet/formulert. 

9. Innkomne forslag 

Ingen forslag mottatt fra medlemmene. 

http://www.dnvspensjonistforening.no/
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10. Valg 

3 styremedlemmer, var på valg; Torill Tysnes, Knut Vågnes og Kåre Lindemann.  

Kåre Lindemann har sagt seg villig å stille til gjenvalg. Torill Tysnes og Knut Vågnes ønsker ikke 

å stille til gjenvalg. 

Valgkomiteens forslag:  

Kåre Lindemann tar gjenvalg. 

Nye medlemmer :  Håkon Helge og Anne Mari Brathaug 

Revisor May Inger Seippel var på valg og ble gjenvalgt 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon 

Av valgkomiteens medlemmer var Bente Lehovd på valg. Bente Lehovd går ut av valgkomiteen.  

Styrets formann presenterte forslag til  nytt medlem i valgkomiteen: Torill Horgmo.  

Styrets innstilling ble vedtatt med akklamasjon. 

 

Styret som består av følgende medlemmer, konstituerer seg ved første styremøte etter 

årsmøtet.  

Kåre Lindemann (2018-2020) 

Sam C. Aase  (2017-2019) 

Per Straumann (2017-2019) 

Inger Karin Myhre (2017-2019) 

Aasta Dammerud (2017-2019) 

Håkon Helge  (2018-2020) 

Anne Mari Brathaug (2018-2020) 

 

Revisor og valgkomité får følgende sammensetning i 2018: 

Revisor: 

May Inger Seippel (2018-2020)  

Valgkomité: 

Finn Tellsgård  (2017-2019) 

Olav Torget  (2017-2019) 

Torill Horgmo  (2018-2020) 
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Avtroppende styremedlemmer ble behørig takket, og har tidligere blitt overrakt vin som takk for 

et utmerket arbeid i styret gjennom mange år. Bente Lehovd som går ut av valgkomiteen ble 

behørig takket, og overrakt en flaske vin. 

Etter årsmøtet var deltakere og ledsagere samlet til årsmøtemiddag og hyggelig sosialt 

samvær. Gjester i år var Karin Stensmyr Monsen, landsjef Norge DNV GL og Thomas Vogth-

Eriksen, Konserndirektør DNV GL. 

 


