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1 Styrets sammensetning i 2022 
På årsmøtet den 29. mars 2022 var følgende av styrets medlemmer på valg. Marit Torset, 
Inger Karin Myhre, Aasta Dammerud og Carl Arne Carlsen. 

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer var: Marit Torset (gjenvalg), Inger Karin 
Myhre (gjenvalg), Kari Sunde (nytt medlem), Bo Johanson (nytt medlem) og Brit Edvardsen 
(nytt medlem). Alle ble valgt ved akklamasjon. 

Av valgkomiteens medlemmer var Finn Tellsgård og Olav Torget på valg. Finn Tellsgård 
ønsket ikke gjenvalg. Olav Torget og Berit Evju ble valgt inn i valgkomiteen ved akklamasjon. 

May Inger Seippel ble valgt til revisor for en ny periode.  

På styrets første styremøte ble nytt styre konstituert. Det fikk følgende sammensetning for 
2022. I parentes er angitt perioden de vil fungere i styret: 

Styreleder: Kåre Lindemann (2020-2023) 
Nestleder: Kari Sunde (2022-2023) 
Kasserer: Inger Karin Myhre (2022-2024) 
Sekretær:  Brit Edvardsen (2022-2024) 

Styremedlemmer: 
Marit Torset (2022-2024) 
Håkon Helge  (2020-2023) 
Bo Johanson (2022-2024) 

Revisor: 
May Inger Seippel (2022-2024) 

Valgkomité: 
Olav Torget  (2022-2024) 
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Berit Evju  (2022-2024) 
Toril Horgmo  (2020-2023) 
Anne Mari Brathaug trakk seg fra styret i 2021 grunnet sykdom. Kari Sunde ble, som hennes 
erstatter, i 2022 valgt inn i styret for ett år. 

2 Medlemssituasjonen 
Ved utgangen av 2022 var medlemstallet 416, det er en nedgang på 19 fra 31.12.2021. 

I løpet av året har vi fått 20 nye medlemmer, 14 medlemmer har meldt seg ut, 13 
medlemmer er strøket på grunn av manglende innbetaling av kontingent, og 12 medlemmer 
har gått bort. 

Siden forrige årsberetning har vi registrert at følgende medlemmer har gått bort: 

⎯ Helene Telle (2021) 

⎯ Nils L Hansen (2021) 

⎯ Trond Jensvold 

⎯ Edle Krohn 

⎯ Kjell Einar Olsen 

⎯ Nils l. Hansen 

⎯ Knut Roland 

⎯ Arne Sagen 

⎯ Arne Roger Reneflot 

⎯ Inger Johanne Aasegg 

⎯ Ingrid High 

⎯ Kåre Møllerhagen 

⎯ Einar Madsen 

⎯ Kristian Jore (2023) 

⎯ Pieter Jager (2023) 

⎯ Kjell Rustad (2023) 

3 Styrets beretning 
Året 2022 ble også et litt annerledes år for foreningen. Norge ble i februar gjenåpnet, slik at 
vi fikk avholdt årsmøtet litt forsinket 29. mars. Fra mars kom vi i gang med regulære 
aktiviteter. 

Styret har i 2022 avholdt 9 styremøter og behandlet 98 saker. 

Fra mars 2022 ble følgende arrangementer gjennomført: 

⎯ 8. mars 2022; foredrag: Per Anders Nordengen – «Om å eldes med begeistring» med 90 
deltagere 

⎯ 29. mars 2022; årsmøte med årsmøtemiddag med 107 deltagere på middagen 

⎯ 26. april 2022; foredrag: Bjørn Haugland – «Gi oss strengere klimareguleringer, nå» med 
75 deltagere 

⎯ 31. mai 2022; Dagsutflukt til Kongsvinger med 44 deltagere 

⎯ 13. juni –17. juni 2022: vårtur til Lago Maggiore i Nord-Italia med 49 deltagere 

⎯ 11. september 2022: - konsert «Fly me to the Moon»:  Frikk Heide Steen m/ Ivar Anton 
Waagaard, 115 deltagere 
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⎯ 11. oktober 2022: Tore Stensvold – «Hvor fartøy flyte kan… Et teknologi- og 
innovasjonsblikk på fortid, nåtid og fremtid» med 85 deltagere 

⎯ 17. november 2022: Høstfest for medlemmene med ledsager med 144 deltagere 

⎯ 13 desember 2022:  foredrag: Eirik Bøe: "Bolig og bofellesskap for eldre/unge eldre" med 
avsluttende julelunsj med omtrent 100 deltagere 

Vi har mottatt støtte fra DNV på kr. 110 000 for 2022. En stort og velkomment bidrag som 
muliggjør et godt tilbud til medlemmene.  

Styret har avholdt konsultasjonsmøte med ledelsen i DNV Norge den 7. desember, der vi 
orienterte om aktiviteten til pensjonistforeningen og diskuterte mulig justering av 
ytelsespensjonen. Det norske Veritas' Pensjonistforening uttrykte forventning om at den 
høye prisstigningen på 7,5 % det siste året vil bli reflektert i justering av ytelsespensjonen. 

4 Det Norske Veritas’ Pensjonsordning (Ytelsepensjon) 
Pensjonene fra DNVs Pensjonsordning (ytelsespensjonsordningen) ble pr. 01.01.2022 justert 
med 4,3 %. Denne justeringen var 0,1 % poeng bedre økning enn folketrygden og ga en 0,8% 
økningen i kjøpekraften. Prisstigningen (KPI) fra oktober 2020 til oktober 2021 var på 3,5%. 

Pensjonistene fikk i 2022 utbetalt justerte pensjoner i april, 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 2022.  

Det norske Veritas' Pensjonistforening setter stor pris på den støtten foreningen får fra DNV 
Norge. Foreningen får en 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 2022 
Årsmøtet i 2022 ble arrangert noe senere enn vanlig, den 29. mars. Det skyltes avklaringer 
rundt smittesituasjonen i Norge. 

Styrets årsberetning for 2021 ble sendt alle medlemmene. Beretningen inneholdt godkjent 
regnskap og revisors beretning. 

7 Turer mm. i 2022 
Turaktiviteten ble gjenopptatt etter pandemien, og styret tilrettela for følgende turer: 

⎯ vårtur til Lago Maggiore i Nord-Italia som ble meget vellykket 

http://www.dnvspensjonistforening.no/


DET NORSKE VERITAS’ PENSJONISTFORENING 

www.dnvspensjonistforening.no   S i d e  4 | 5 

⎯ tur til Dublin som ble avlyst grunnet dårlig oppslutning 

⎯ tur til Valdres som ble avlyst grunnet dårlig oppslutning 

Grunnet dårlig oppslutning om to av turene besluttet styret å arrangere en høstfest for 
medlemmene. Dette arrangementet ble godt mottatt. Der bød vi på god middag med drikke, 
kaffe avec og dans i foajeen.  

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. 

Bo Johansson vil nå overta som «IKT-ansvarlig» for foreningen. Han har lagt opp til at styret 
får en felles informasjonsplattform levert av Google. Der vil vi også opprette et historisk 
arkiv for foreningen. 

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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