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Klubbens vedtekter (revidert pr. mars 2012):

1. Formålsparagraf

Dresser–Rand A/S ønsker å være en god arbeidsplass for våre seniormedarbeidere og en arbeidsgiver som føler et fortsatt ansvar
for at firmaets pensjonerte medarbeidere skal oppleve tilhørighet til sin gamle arbeidsplass.

Gjennom Veteranklubben håper bedriften å skape et nettverk av
medarbeidere som kan ha glede av hverandre også etter at de har gått av
med pensjon.

2. Medlemskap

Alle ansatte som har fylt 60 år, blir automatisk medlemmer. Man forblir medlem på livstid med unntak av om man går over i nytt
firma før oppnådd naturlig pensjonsalder.

Når et medlem faller fra vil partneren fortsette som medlem i 10 år.

Dette er grunnregelen men vedkommende kan fortsette etter avtale.

3. Styre

Det opprettes et styre for Veteranklubbens aktiviteter.

Sammensetning:

Styret består av 5 medlemmer.

Styret konstituerer seg selv. Følgende funksjoner skal dekkes: Leder,
Sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer.

Formann kaller inn til styremøte og leder disse.

Medlemmene velges for 2 år, og kan gjenvelges. For å sikre kontunitet i
Styret, kan medlemmene evt. velges for 1 år av gangen deretter.

Valg holdes seinest april/mai hvert år i forbindelse med årsmøtet.

Mandat: Etter forslag fra medlemmene skal styret arrangere klubbens
aktiviteter etterfølgende budsjettår.

Valgkomite
Valgkomiteen består av 2 medlemmer. Disse velges for 2 år av gangen.

4. Bedriftens forpliktelser overfor seniormedarbeidere

(a) Seniormedarbeidere som har fylt 60 år, inviteres til kurs i
"Forberedelse til pensjonsalderen" sammen med sin ektefelle. Omkostningene dekkes av bedriften.

(b) Regiondirektør HR inviterer til en samtale med seniormedarbeiderne ved fylte 60 år for å snakke om arbeidssituasjonen;
ønsker og behov.
Denne samtalen erstatter ikke medarbeidersamtalen med nærmeste leder.



5. Bedriftens forpliktelser overfor pensjonistene

(a) Pensjonistene skal holdes orientert om det som forgår i bedriften gjennom "PROFIL" og/eller andre liknende publikasjoner.

(b) Pensjonistene inviteres til bedriftsbesøk etter forslag fra styret.

6. Møtevirksomhet

Veteranklubben har minimum ett møte i året.

Styret møtes etter behov, og planlegger årets aktiviteter.

Ved Veteranklubbens sosiale arrangementer inviteres ektefelle/partnere.

7. Bedriftskontakt

Veteranklubbens kontaktperson i bedriften er personalsjefen. Bedriften holder kontor med adgang til PC og andre kontormaskiner
for medlemmer av
Veteranklubbens styre, samt forbruk av kontorrekvisita, telefon og porto.
Personalavdelingen er behjelpelig med kopiering og distribusjon av
meldinger til medlemmene.

8. Økonomi

Styret utarbeider en søknad om budsjettmidler fra bedriften basert på antall
Medlemmer til enhver tid. Søknaden må være bedriften i hende innen
utgangen av oktober hvert år. Det bevilgede beløp overføres til Veteranklubbens
konto i Sparebank1 Kongsberg, Sandsvær Sparebank, konto Dresser-Rand
Veteranklubben 2291.64.27534 i januar.

Medlemmene må regne med å dekke deler av utgiftene selv.

9. Oppløsning

Evt. oppløsning av Veteranklubben i Dresser-Rand må skje på årsmøte, der
min. halvparten av medlemmene må være til stede og flertallet for
oppløsning må være min. 2/3 av de stemmeberettigede. Evt. midler tilfaller et
veldedig formål.

Kongsberg,

.................................................... ................................................
Adm. dir. (Odd Guldsten sign.) Regiondirektør HR (Lise Jørgensen)

..................................................... ................................................
Styremedl. (Øyvinn Andreassen sign.) Styremedl. (Wenche Gosling sign.)

..................................................... .................................................. ..................................................................
Styremedl.(Hans A. Fauchald sign.) Styremedl. (Arne Moe sign.) Styremedl. (Sten Stensen sign.)


