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Dagsorden
Sak l2l11

Sak 13111

Sak t4l11

Sak l5l11

Sak lóll I

Sak l7lt I

Sak 18/11

Sak 19/11

Sak 20il 1

Sak2l/ll

Sak22/11

Sak23lll

Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra
styremøtet 16.02.11 (vedlegg)

Regnskap, noter, årsberetning - 2A10, uttalelse fra
ledelsen og utkast, revisors beretning (tidlig. sak 08/l I av l6.02.llxvedlegg)

Styrets arbeid og utkast til styreinstruks (tidligere sak 04/l I av
16.02.l lXvedlegg)

Regressak mot staten. Reguleringsansvar for tidligere ansatte i
næringsmiddeltilsyn. (tidligere sak 05/1 I av 16.02.11 Xvedlegg)

Regressak mot Hafslund m.fl. (tidligere sak 02111 av 16.02.11) (vedlegg)

Regressak mot Frelsesanneen (tidligere sak 37110 av 22.09.10)(orientering)

Reguleringsansvar for pensjonsrettigheter i kommunal sektor (tidligere sak
33 / l0 av 22.09.I0)(orientering)

Bemanningssituasjon ved Pensjonskontoret (vedlegg)

Fullmakt tit kjøp av saksbehandlingssystem for premiekrav (vedlegg)

Orientering fra daglig leder
- Styrets leder og nestleder fta21.09.11(orientering)
- Regnskapsprognose20ll (vedlegg)
' Nytt varamedlem for Spekter (orientering)
- Avkastningsrapport pr. 3 L05.1 I fra Nordea (vedlegg)
- Sakskalender,sQresaker20ll (vedlegg)

Eventuelt
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Sak 12111

ñ Overf Øringsavtalens
@ s¡rntNcsöRDNtNG

Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegRing av protokoll fra
styremøtet 16.02.11

Vedtak:

"Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokallfra styremøte 16.02.1I ble wrdertegnet øv
de aWuelle st¡nemedlemmer til stede".

Sak 13/11

Vedtak:

Sak l4ll 1 Regnskap, noter, kontantstrømoppstilling, årsberetning -2010, uttalelse fra
ledelsen og utkast, revisors beretring (tidlig. sak 08/1 1 av I 6.02. I I )

Vedtak:

"Regnskap og årsberetning 20IA vedtas, ogvedlegges protokallen".

Sak l5ll I Styrets arbeid og utkast til st¡neinstruks (tidligere sak 04/11 av 16.02.1 l)

Vedtak:

"Styret giennomþrte sin årlige drøltelse øv egen arbeidsform. Konklusjonenvar at
arbeidsþrmen er god og at samarbeídet í styret er godt.

Styret vedtok styreínstruks som gielderfra 15.6.2011. Styreinstuksen vedlegges protakollen".

Sak 1611 1 Regressak mot staten. Reguleringsansvar for tidligere ansatte i
næringsmiddeltilsyn. (tidligere sak 05/l I av 16.02.11)

Vedtak:

"Styret tar salcen til orientering".

Sak 17/11 Regressak mot Haßlund m.fl. (tidligere sak 02/ll av rc.A2.ll)

Vedtak:

"Styret tar salren til orientering",
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sak lB/lr Regressak mor Frersesarmeen (ridrigere sak 37n0 "' â.ftiïlí,äîäåb'Ñiüä
Vedtak:

"Styret tør saken til orientering".

Sak 19111 Reguleringsansvar for pensjonsrettigheter i kommunal sektor (tidligere sak
33110 av 22.09.10)

Vedtak:

"Styret anser at Sil+ringsordningens arbeíd med saken er ovsluttet nør det gjelder åJã staten
til å overta reguleringsforplihelser for frivillíge organisasjoner med kammunal
tjenestepensjon".

Sak 20ll l Bemanningssituasjon ved Pensjonskontoret

Vedtak:

'Styretþr Silringsordningen slutter seg til styrHngen av bemanningenved Pensjonskontoret

far å ivareta Síkringsordníngens interesser, og er ínnforstått med at årskostnadenefor daglig
Iedelse og selvetoriatstjenester dermedvil øke tíl cs. I míll. Iv".

Sak 2ll11 Fullmakt til kjep av saksbehandlingssystem for premiekrav

Vedtak:

"Daglig leder gisfullmakt til å inngå avtale med ØkonomiBistand om lçiøp øv
sakthehandlingssystemet Yisma Global, med de nødvendige tilpasnínger, ínstallasjoner og
oppl æríng þr S ib ings ordningen ".

Sak22/ll Orientering fra daglig leder
- Styrets leder og nestleder fra2l.09.ll
- Regnskapsprognose 201 1

- Nytt varamedlem for Spekter
- Avkastningsrapport pr. 3 1 .05. 1 1 fra Nordea
- Sakskalender,styresaker20ll

Vedtak:

"Styret tor redegiørelsefra daglig leder tíl orientering".
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