Kongsberg Gruppens Pensjonistforening
Årsberetning for 2018
1.

Styrets sammensetning

1.1 Medlemmenes representanter
Formann Bjørn Abrahamsen
Styremedlem Mona Nordseth
Sekretær: Tore Storm Ørebech.
Kasserer: Øyvind Fusche
Varamann: Gunnar Berge
Revisor: Erik Ovenstad.
Vararevisor: Per Gulbrandsen

1.2 Konsernets representanter
Kongsberg Gruppen (KOG) rep: Hans Petter Blokkum
Vara rep: Ingeborg Sivertsen

1.3 Diverse informasjon
Styret har hatt 5 styremøter i 2018.
Ved årsskiftet 31.12.2018 hadde vi 318 medlemmer, 27 er utmeldt og 42 er nye.
En beskrivelse av virksomheten til Kongsberg Gruppens Pensjonistforening (KOG P) er
lagt inn på KOGs interne hjemmeside («Inside») som informasjon til ansatte som går ut i
pensjonisttilværelsen.

2 Arrangementer i 2018
Arrangementskomiteen har stått for planlegging og gjennomføring av 5 større
arrangementer i 2018:
1.
2.
3.
4.
5.

10. februar. Bettan Andreassen i Krona Musikkteater med forestillingen «Bettan,
Taub og andre menns viser.» Servering i Sølvsalen før forestillingen. 70 deltakere
29. – 31. juli. Tur til Røros med teaterforestillingen «Elden». I tillegg omfattet turen
omvisning på Norsk Skogmuseum, Aukrustsenteret og Folldal Gruver. 60 deltakere.
12. juni. Sommergrill på smeltehytta. Kulturelt innslag med Arve Fossum. 95
medlemmer deltok.
20. oktober. Riksteaterets forestilling «Kollaps i kulissene» i Krona Musikkteater.
Servering i Sølvsalen før forestillingen. 97 deltakere.
5. desember. Julemiddag i Smeltehytta. Kulturelt innslag med Even Tråen. 142
medlemmer deltok.
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I tillegg har følgende samlinger blitt arrangert i 2018:
1. 16. og 18. januar. Besøk til Kongsberg Innovation Center. 80 medlemmer
deltok fordelt på to kvelder.
2. Årsmøtet på Grand Hotell onsdag 21. februar 2018.
Etter årsmøtet holdt Hege Skrytseth, President for Kongsberg Digital et foredrag
om «Digital Transformasjon». 41 medlemmer deltok.
3. 22. mai. Foredrag om virksomheten til KSAT (Kongsberg Satellite Services). 34
medlemmer deltok.
4. 30. oktober. Foredrag om luftvernsystemet NASAMS. 50 medlemmer deltok.

2.1 Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteens medlemmer i 2018 var:
Ole Refsahl, Leder
Solveig Døskeland
Ole Christian Ous
Rolf Ivar Pedersen

3 Styresaker
3.1 Hjemmesiden
Pete Story har tatt over jobben som Webansvarlig i 2018.
Hjemmesiden (lenke: http://kog-pensjonistene.123hjemmeside.no) er den viktigste og
beste måten styret kan formidle beskjeder og informasjon til medlemmene. I tillegg til
informasjon om og bilder fra KOG P arrangementer, kan medlemmene også hente frem
informasjon om en rekke andre tilbud/aktiviteter.
Hjemmesiden besøkes ofte (det har vært opp mot 500 oppslag i snitt hver uke i 2018).
Siden den ble etablert har det vært nesten 76 000 besøk.
Det er opprettet en kommersiell drop-box med gmail-konto (kogpensjonist@gmail.com)
tilhørende KOG P for å få en bedre lagring av informasjon (bilder, referater, etc.) for
fremtiden.
I tillegg er det opprettet en mailkonto (kogparrgt@gmail.com) som benyttes til
kommunikasjon med medlemmene i forbindelse med de ulike arrangementene.
Dagens hjemmesideløsning har ikke kapasitet til alle bildene fra de forskjellige utflukter
og arrangementer som har vært gjennomført. På grunn av plassbegrensninger må derfor
gamle bildegallerier fjernes etter hvert fra hjemmesiden. Status nå er at bildene fra 2013
og 2014 er fjernet og lagret på annen måte. Ønskes det tilgang til disse gamle galleriene,
er det bare å ta kontakt med Webansvarlig.
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Hjemmesiden har også lenker til en del bedriftshistorisk materiale. Disse kan man
hente frem via hovedsiden «Historie»

3.1.1 Personvernet
KOG P følger retningslinjene fra Datatilsynet for publisering av bilder fra arrangementer.
På alle arrangementer skal det opplyses om at bildene som tas kan eventuelt bli publisert
på hjemmesiden, men at den enkelte kan reservere seg mot publiseringen av bilder som
viser vedkommende. En kan selvfølgelig også i etterkant be om fjerning av bilder fra
hjemmesiden ved å kontakte Webansvarlig.
Medlemsdata (f.eks. navn, adresse, telefon, osv.) publiseres ikke, og er tilgjengelig kun til
bestemte personer til bestemte formål (kasserer, sekretær, turarrangører, o.l.)
Vi sporer ikke bruk av nettsidene (annet enn å telle antall besøk).
Denne praksisen er beskrevet og lagt permanent inn på hjemmesiden på de to
hovedsidene «Bildegallerier» og «Formaliteter».
3.1.2 Datasikkerhet
To ganger har det blitt gjort forsøk på å iverksette utbetalinger fra KOG P til en ukjent
konto. Det var begge gangene tydelig at dette var forsøk på svindel og ble selvsagt ikke
«effektuert.» Forsøket var imidlertid utformet innholdsmessig og «timet» på en slik måte
at det synes klart at en e-postdialog mellom formann og kasserer må ha blitt hacket.
Slike forsøk på må vi nok også regne med i fremtiden. Foreløpig er de ikke mer
sofistikerte enn at de relativt lett avsløres. Styret har vurdert om vi skal stramme inn,
f.eks. ved å unngå å publisere e-postadressene til individuelle styremedlemmer (kun
tillate e-post kontakt via et fellespunkt), men har besluttet å foreløpig ikke gjøre
endringer fra dagens praksis.

3.2 Informasjon om Kongsberg Gruppen
Kongsberg Gruppen distribuerer nå (nesten) all informasjon om virksomheten
elektronisk. På KOG P hjemmeside (hovedside «Nyheter fra KOG») er det forklart
hvordan medlemmene kan få tilgang til de ulike nyhetene på nett. Hver måned vil det bli
lagt ut en lenke til «What’s new at Kongsberg». I tillegg er det lenker til «Kongsberg
Magazine Newsletter», K-Magazine (via lenke stories.kongsberg.com) og annet nytt fra
Kongsberg Gruppen (gjennom Facebook og YouTube).
Det er også lagt inn lenke til KOG årsrapporter, kvartalsrapporter og presentasjoner.
KOG P har noe få medlemmer (11 stk.) som ikke har dataressurser. Styret er i dialog med
KOG for å få til en ordning slik at disse kan få tilsendt papirkopi dersom noe av
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informasjonen trykkes. Invitasjoner til arrangementer i regi av KOG P, sendes
imidlertid som papirkopi til disse medlemmene.

3.3 Velferdsordninger
Verktøyutlån, og lån av bedriftens hytter er gjort tilgjengelig for medlemmene i KOG P.
På hjemmesiden til KOG P er det beskrevet fremgangsmåten for hvordan man bestiller
både KDA og KM hytter. Tidligere måtte du søke en måned i forveien. Etterspørselen er
imidlertid så lav at dette ikke er krav lenger.
KDA pensjonistene har adgang til KDA sitt trimsenter i Tårnbygget. Prosedyren for å
benytte dette tilbudet er beskrevet på hjemmesiden (fane «Trimtilbud»). Det er startet
dialog med KM hvordan KM pensjonister skal få tilgang til trimrommet på Karpus.
Prosedyren vil bli lagt inn på hjemmesiden når den er klar.
KOGs rabatter hos byens forretninger blir oppdatert fortløpende av KOGs sentrale
innkjøpsavdeling.
Det er et tilbud overfor pensjonister som har behov for transport i forbindelse med
arrangementer om å bli hentet og brakt hjem.

3.4 Assistanse til andre
Pensjonistene har blitt anmodet om å stille som frivillige til Språkkafe på Biblioteket på
Krona. Mange stiller opp hver mandag (kl. 12:00 til 13:00), og flere må gjerne komme.

3.5 Digitalisering av gamle KV bilder
KOG og Mediafoto startet i 2015 digitalisering av bilder fra KV-tiden. To
sommerstudenter har scannet til sammen ca. 2500 bilder som dekker tiden frem til 1980. I
denne forbindelse ble KOG P spurt om å assistere med å skrive inn metadata (årstall,
navn på personer, produkter og bygninger/verksteder/kontorer etc.) til bildene.
Fritz Andreassen ledet dette i arbeidet i 2017 og 2018. Bildene ble katalogisert og
gruppert etter produkt og og hvem som kunne være mulige bidragsytere. Nødvendig
datautstyr ble installert på Nymoensenteret, hvor vi fikk låne et rom. Over 20 personer
har vært med og kommentert bildene. Totalt ble det gjennomført 5 arbeidsøkter hos
Mediafoto og 23 økter på Nymoensenteret
Det har kommet et hyggelig takkebrev fra Kongsberg Gruppen til KOG P for det arbeidet
som er gjort i denne forbindelsen.

3.6 Øvrige aktiviteter
KOG P har et fast medlem i Eldrerådet for Kongsberg. Foreningens representant er
Gunnar Berge, vara er Hermod Fjæreide.
Invitasjoner, kopiering, konvolutter m.m. som foreningen har hatt behov for i 2018 ble
Side 4 av 5

KOG P Årsberetning for 2018
sponset av Konsernet.

3.7 Regnskap 2018 og Budsjett for 2019
Revidert regnskap er vedlagt sammen med revisors erklæring.
Kongsberg Gruppen ASA bevilget foreningen økonomiskstøtte for 2018.
3.7.1 Kontingent
Årskontingenten for 2018 var 150 kroner.

3.8 Valgkomiteen
Har bestått av Hermod Fjæreide (leder), Jorunn Stangeby og Kjell Gravningen.

Kongsberg 01.01. 2019
Styret
Bjørn Abrahamsen (s)
Leder
Hjemmeside: http://kog-pensjonistene.123hjemmeside.no/
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