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1 Styrets sammensetning i 2021 
Årsmøtet planlagt avholdt i februar 2021 ble avlyst grunnet Korona-pandemien. 

Det sittende styret besluttet å forlenge sin valgte periode med ett år. 

Medlemmene ble informert om styrets beslutning og vi mottok ingen motforestillinger til at 
alle tillitsvalgte ble sittende ett år lengre enn valgt for. 

Etter at styret i første styremøte hadde konstituert seg, fikk styret med revisor og valgkomité 
følgende sammensetning for 2021. I parentes er angitt perioden de vil fungere i de enkelte 
styrerollene: 

Styreleder: Kåre Lindemann (2020-2023) 
Nestleder: Marit Torset  (2019-2022) 
Kasserer: Inger Karin Myhre (2019-2022) 
Sekretær:  Aasta Dammerud (2019-2022) 

Styremedlemmer: 
Carl Arne Carlsen (2019-2022) 
Håkon Helge  (2020-2023) 
Anne Mari Brathaug (2020-2023) 

Revisor: 
May Inger Seippel (2020-2023) 

Valgkomité: 
Olav Torget  (2019-2022) 
Finn Tellsgård  (2019-2022) 
Toril Horgmo  (2020-2023) 
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2 Medlemssituasjonen 
Ved utgangen av 2021 var medlemstallet 432, det er en økning på 4 fra 31.12.2020. 

I løpet av året har vi fått 35 nye medlemmer, 13 medlemmer har meldt seg ut, 5 medlemmer 
er strøket på grunn av manglende innbetaling av kontingent, og 13 medlemmer har gått 
bort.  

I 2021 har vi registrert at følgende medlemmer har gått bort:  

⎯ Inge Jørgensen (2020) 

⎯ Bjørn Nystad  

⎯ Thore Nilsen 

⎯ John Olav Nøkleby 

⎯ Eystein Ellingsrud 

⎯ Thorkil Aschehoug 

⎯ Sverre Breien 

⎯ Jon C. Walter 

⎯ Per Larsen 

⎯ Tom Andersen 

⎯ Knut Vågnes 

⎯ Torill Tysnes 

⎯ Arne Haavardtun (2022) 

⎯ Mosche Gibsztein (2022) 

3 Styrets beretning 
Året 2021 var også et spesielt år for foreningen. Norge forble nedstengt i første halvår 2021, 
og all aktivitet avlyst frem til september 2021. Dette gjelder alle samlinger og turer.  

Det norske Veritas' Pensjonistforening har på denne måten søkt å skjerme sine medlemmer 
for mulig smitte og oppfylle myndighetenes krav til begrenset kontakt. Alt for å hindre 
smittespredning. 

Styret har avholdt 7 styremøter, hvorav 2 over Teams, et privat møte og resten som normalt 
på Veritassenteret fra september 2021. 

Alle styremøtene har blitt arrangert i tråd med smittevernreglene. 

Det ble ikke avholdt noen samlinger, turer eller foredrag i første halvår 2021. 

Fra september 2021 ble følgende arrangementer gjennomført: 

⎯ 2. september 2021; dagstur til Kistefos og Hadeland med 46 deltagere 

⎯ 11. september 2021; dagstur til Kistefos og Hadeland med 39 deltagere 

⎯ 28. – 30. eptember 2021; Tur til Rjukan med 33 deltagere 

⎯ 9. november 2021; Høstfest for medlemmer og følgesvenner med 137 deltagere 

⎯ 16. november 2021; Bjørgulf Haukelid – «Motstandsmannen Knut Haukelid: Historien om 
Livet, Bygutten, Fjellmannen, Krigen og Motstandsviljen i Vest-Telemark» med 90 
deltagere. 

14. desember var den tradisjonelle julelunsj planlagt, men den måtte dessverre avlyses 
grunnet økende smittefare fra det nye omikron viruset. 
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Styret har innkrevet vanlig kontingent for 2021. Vi har mottatt støtte fra DNV på kr. 25 000 
for 2021. DNV har redusert støtten fra tidligere år (Kr. 100 000) grunnet lavere aktivitet i 
foreningen grunnet nedstengning av Norge.  

Styret har avholdt konsultasjonsmøter med DNV Norge, men det oppsatte møtet med DNVs 
administrasjon måtte utsettes grunnet økt smittesituasjon mot slutten av året. 

4 Det Norske Veritas’ Pensjonsordning (Ytelsepensjon) 
Pensjonene fra DNVs Pensjonsordning (ytelsespensjonsordningen) ble pr. 01.01.2021 justert 
med 1,7 %. Dette var en gledelig justering som var 1,0 % bedre økning enn folketrygden. 
Justeringen dekket opp for prisstigningen (KPI) fra oktober 2020 til oktober 2021 som også 
var på 1,7 %. 

Pensjonistene fikk i 2021 utbetalt justerte pensjoner i juni, med virkning fra 1. januar. 

5 Samarbeidet med Administrasjonen i DNV Norge og ISS 
Samarbeidet med DNV Administrasjon i Norge, møteromservice og ISS kantinetjenester har 
vært upåklagelig også i 2021.  

Det norske Veritas' Pensjonistforening setter stor pris på den støtten foreningen får fra DNV 
Norge. Foreningen får uvurderlig støtte, både økonomisk og ved tilgang på møterom. Dette 
betyr mye for god drift av foreningen. 

Vi vil rette en spesiell takk til resepsjonstjenesten som alltid tar imot oss med stor service og 
et vennlig smil!  

DNV har informert om at pensjonistene nå kan nyte godt av fremforhandlede avtaler med 
rabattordninger på lik linje med ansatte. Dette gjelder: 

⎯ Volvo/Bilia 

⎯ Toyota 

⎯ Liens Optiske AS (Sandvika) 

⎯ Hurtigruta Carglass 

⎯ Tanngalleriet 

6 Årsmøtet 2021 
Det ble ikke arrangert Årsmøtet i 2021. Det skyltes smittesituasjonen i Norge grunnet 
Korona-pandemien. 

Styret utga en årsberetning for 2020 som ble sendt alle medlemmene. Beretningen 
inneholdt godkjent regnskap og revisors beretning. 

Videre besluttet styret å forlenge sin valgte periode med ett år. Dette ble medlemmene 
informert om. 

7 Turer og treff i 2021 
Grunnet pandemisituasjonen ble det ikke gjennomført noen turer eller treff i første halvår 
2021. Aktiviteten ble gjenopptatt høsten 2021 med: 

⎯ to dagsturer til Kistefos/Hadeland 

⎯ en tre dagers tur til Rjukan,  

⎯ en høstfest for medlemmer med ledsagere 
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⎯ et foredrag av Bjørgulf Haukelid om faren Knut Haukelid 

⎯ julelunsj for medlemmer med ledsagere ble avlyst grunnet økende smittefare fra 
omikron viruset. 

8 DNVPs 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  

9 Foreningens økonomi 
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Foreningen har i 2021 fått et bidrag fra DNV på kr. 25 000,-. 
Styret besluttet at foreningskontingenten for 2021 skulle være den samme som vedtatt på 
årsmøtet i 2020, kr 350,- .  

10  Året 2021 – en oppsummering 
Vi kan se tilbake på et spesielt år. Styret håper at når pandemien er bragt under kontroll i 
2021/2022 at foreningens igjen kan komme på banen med gode tilbud til sine medlemmer.  

På grunn av restriksjoner rundt større sammenkomster ble det ikke avholdt noe årsmøte i 
2021. Styret besluttet å fortsette med samme sammensetning i 2021. Styret håper på at året 
2022 blir et mer normalt år og har planlagt årsmøte 29. mars 2022. Da vil de tillitsvalgte som 
var på valg i 2021 komme på valg. De tillitsvalgt som er på valg i 2022 vil sitte til 2023. 

 

Høvik, januar 2022 

 

   
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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