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Til medlemmene 

Referat fra Årsmøtet 

29. mars 2022 
Saksliste: 

1. Åpning av møtet 
2. Valg av referent 
3. Valg av tellekorps 
4. Årsberetning for 2021 
5. Regnskap for 2021 
6. Fastsettelse av medlemskontingent 2022; styret foreslår en uforandret kontingent på kr. 350.  
7. Budsjett 2022 
8. Endring av Vedtektene 
9. Innkomne forslag 
10. Valg 

Styreleder Kåre Lindemann ønsket velkommen og gikk gjennom sakslisten. Årsmøtet fortsatte 
deretter med de øvrige punktene 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 nestleder Marit Torset ble valgt som referent. 

3. Valg av tellekorps 
Det ble besluttet å utpeke tellekorps hvis behov. 

4. Årsberetningen for 2021 
Årsberetningen, som var blitt sendt ut til medlemmene på forhånd, ble gjennomgått av styreleder.  

Året 2021 var også et spesielt år for foreningen.  Årsmøtet som var planlagt avholdt i februar 2021 
ble avlyst grunnet Korona-epidemien, og det sittende styre 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 valgperioden.  

Styret, revisor og valgkomite fortsatte i de samme funksjoner som tidligere, og med perioden som 
angitt i parentes.: 

 

Styreleder:   Kåre Lindemann  (2020-2023) 

Nestleder:  Marit Torset   (2019-2022) 

Kasserer:  Inger Kain Myhre  (2019-2022) 

Sekretær:  Aasta Dammerud  (2019-2022) 

Styremedlemmer:  Carl Arne Carlsen  (2019-2022) 

   Håkon Helge   (2020-2023) 

   Anne Mari Brathaug  (2020-2023) 
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Revisor:  May Inger Seippel  (2020-2023) 

 

Valgkomite:  Olav Torget   (2019-2022) 

   Finn Tellsgård   (2019-2022) 

   Toril Horgmo   (2020-2023) 

 

Medlemssituasjonen:  

Ved utgangen av 2021 var medlemstallet 432, det er en økning på 4 fra 31.12.2020. 

Pensjonistforeningen har i løpet av året fått 35 nye medlemmer, 13 har meldt seg ut, 5 medlemmer 
er strøket pga. manglende innbetaling av kontingent, og 14 medlemmer har gått bort.   

Siden utarbeidelsen av forrige årsberetning har styret blitt oppmerksom på at følgende medlemmer 
har gått bort: 

 

Inge Jørgensen (2020) Thorkil Aschehoug Knut Vågnes 
Bjørn Nystad Sverre Breien Torill Tysnes 
Thore Nilsen Jon C. Walter Arne Haavardtun (2022) 
John Olav Nøkleby Per Larsen Mosche Gibsztein (2022) 
Eystein Ellingsrud Tom Andersen Arne Sagen (2022) 

 

Navnene ble lest opp, og de ble minnet med ett minutts stillhet. 

Styrets beretning: 

Som nevnt var 2021 et helt spesielt år, og all aktivitet ble avlyst frem til september 2021. Dette gjaldt 
også alle samlinger og turer. 

Det norske Veritas Pensjonistforening har på denne måten søkt å skjerme sine medlemmer for mulig 
smitte og oppfylle myndighetens 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 
Veritas-senteret fra september 2021. 

Alle styremøtene har blitt arrangert i tråd med smittevernreglene. 

Fra september 2021 ble følgende arrangementer gjennomført: 

⎯ 2. september 2021: dagstur til Kistefoss og Hadeland med 46 deltakere 

⎯ 11. september 2021: dagstur til Kistefoss og Hadeland med 39 deltakere 

⎯ 28. – 30. september 2021: tur til Rjukan med 33 deltakere 

⎯ 9. november 2021: Høstfest for medlemmer og følgesvenner med 137 deltakere 

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

 

14. desember var den tradisjonelle julelunsjen planlagt, men den måtte dessverre avlyses grunnet 
økende smittefare fra det nye omikronviruset. 

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. 100.00) grunnet lavere aktivitet i foreningen pga. 
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.  
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DNVs pensjonsjustering og samarbeid med ledelsen i DNV:   

DNV har regulert ytelses-pensjonene fra 01.01.2022 med 4,3 %.  

Medlemmer av styret har hatt positive møter med ledelsen i DNV i perioden, og bl.a. fulgt opp 
avtalene som pensjonistene kan nyte godt av på samme måte som ansatte.  

I brev til DNVs Pensjonistforening ble det opplyst at DNV vurderer pensjonsreguleringen basert på: 

 

• Årlig resultat i Pensjonskassens fond  
• KPI-utvikling siste år 
• Reell utvikling av lønnsnivå i Norge 
• Regulering av pensjonen fra Folketrygden 
• Generell lønnsøkning i DNV 
• Finansiell utvikling i DNV 

 

Representanter i styret i Pensjonskassen:  

Pensjonistene var representert i styret i Pensjonskassen med Einar Tore Moe og Marit Torset som 
vararepresentant. Styret besluttet å foreslå gjenvalg av disse representantene for perioden 2022 – 
2024. 

Samarbeid med administrasjonen og ISS:  

DNVs Pensjonistforening får en stor støtte fra DNV og ISS tjenester både økonomisk og med tilgang 
til DNVs lokaler og møterom. Pensjonistforeningen har benyttet seg av Store Møtesal og kantinen for 
sine medlemsmøter. 

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 2021 
Foreningens økonomi er god. Driftsstøtten fra DNV har for 2021 vært på kr.25.000,-. For 2022 har 
foreningen fått et bidrag fra DNV på kr. 110.000,-. 

Driftsregnskapet viser et overskudd på kr. 41 739 mot et budsjettert underskudd på kr. 10 150. 

Det ble stilt spørsmål om for lav rente på Pensjonistforeningens bankbeholdning i DnB, men 
foreningen ønsker å fortsette samarbeidet med DnB, og spørsmålet ble ikke ytterligere fulgt opp.  
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Regnskapet ble godkjent, og styret ble innvilget ansvarsfrihet.  

6. Fastsettelse av medlemskontingent 2022. 
Styrets forslag om at kontingenten for 2022 skal være uendret på kr. 350,- ble vedtatt. 

7. Budsjett 2022 
Budsjett for 2022 viser et underskudd på kr. 16.500,-. 

Budsjettet ble godkjent med akklamasjon. 
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8. Endring av Vedtektene 
Styret hadde sendt ut forslag om endring til Vedtektene: §2 – Formål og § 6 – Styrets oppgaver 

Endring av §2 og §6 ble også fremmet på årsmøte i 2020.  Etter en lengre diskusjon ble 
endringsforslagene avvist av årsmøtet og sendt tilbake til styret med anmodning om å bearbeide 
forslagene, og evt. fremme nye forslag på neste årsmøte. 

Styreleder begrunnet de nye forslagene, og det ble stilt spørsmål ved hvilke ansatte-foreninger det 
var referert til i § 6.  Først og fremst vil det være velferdsforeningene som VBiL, Motorklubben og 
Kunstklubben,  men både Veff, Tekna og NITO vil være aktuelle samtalepartnere ved behov. 

Ny § 2 og § 6 ble deretter enstemmig vedtatt slik: 

 

§ 2 – Formål 

Pensjonistforeningen har til formål å ivareta medlemmenes sosiale, kulturelle og pensjonsmessige 
interesser og skape et aktivt møtested for medlemmene. 

 

§ 6 – Styrets oppgaver  

Pensjonistforeningens styre skal aktivt diskutere pensjonsspørsmål og annet som vedrører våre 
medlemmer med administrasjonen i DNV.  Dette skal gjøres gjennom minst et årlig møte. 

Styret skal ta opp med DNV 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 løpende dialog med ansattevalgt representant i Det Norske Veritas’ Pensjonskasse og 
holde nødvendig kontakt med DNVs ansatte-foreninger. 

LINJENR TEKST Budsjett 2022 Regnskap 2021

INNTEKTER

1 Kontingenter 150 000,00       149 450,00         

2 Tilskudd fra DNV 110 000,00       25 000,00           

3 Sum inntekter 260 000,00       174 450,00         

KOSTNADER

4 Administrasjonsutgifter 8 000,00            7 757,92              

5 Blomster/kranser 8 000,00            5 950,00              

6 Vårtur 40 000,00         -                        

7 Høsttur 30 000,00         7 325,20              

8 Pensjonisttreff 90 000,00         111 428,23         

8 Årsmøtemiddag 100 000,00       -                        

10 Bidrag til lokale foreninger 1 000,00            875,00                 

11 Sum kostnader 277 000,00       133 336,35         

12 DRIFTSRESULTAT (underskudd) -17 000,00        41 113,65           

13 Finansinntekter 1 000,00            802,94                 

Finanskostnader 500,00               177,82                 

14 ÅRSRESULTAT  (underskudd) -16 500,00        41 738,77           

DET NORSKE VERITAS' PENSJONISTFORENING
BUDSJETT 2022
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9. Innkomne forslag 
Det var ikke kommet inn forslag i forkant av årsmøtet, og det ble heller ikke fremmet benkeforslag. 

10. Valg 
4 styremedlemmer er på, samt en erstatning for et medlem som trekker seg pga sykdom. Leder av 
valgkomiteen, Olav Torget orienterte og ledet valget.  

Valgkomiteens forslag:  

• Gjenvalg: 
• Marit Torset  
• Inger Karin Myhre 

• Nye styremedlemmer:  
• Bo Johansen,  
• Brit Edvardsen  
• Kari Sunde 

Revisor for 2 år: May Inger Seippel gjenvelges. 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon. 

Finn Tellsgård går ut av valgkomiteen og ble takket av med blomster. Styret har innstilt Berit Evju 
som nytt medlem av valgkomiteen, og hun ble valgt med akklamasjon. 

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

Kåre Lindemann (2020-2023) 

Håkon Helge  (2020-2023) 

Inger Karin Myhre (2019-2024) 

Marit Torset  (2019-2024) 

Bo Johansen  (2022-2024) 

Brit Edvardsen  (2022-2024) 

Kari Sunde  (2022-2023) 

 

Revisor og valgkomité får følgende sammensetning i 2022: 

 

Revisor: 

May Inger Seippel (2022-2024)  

 

Valgkomité: 

Berit Evju  (2022-2024) 

Olav Torget  (2022-2024) 

Torill Horgmo  (2020-2023) 

Etter årsmøtet var deltakere og ledsagere samlet til årsmøtemiddag og hyggelig sosialt samvær. Gjest 
i år var Knut Ørbeck Nilssen, som holdt en hyggelig og tankevekkende tale. 
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Høvik, 29. mars 2022 

 

Kåre Lindemann Marit Torset Aasta M. Dammerud 
Sign Sign Sign 

Inger Karin Myhre Håkon Helge Carl Arne Carlsen 
Sign Sign Sign 

 Anne Mari Brathaug  
 Sign  

 


