
 
 
 
 

Årsberetning 2006-2007 
 
 
 
 
 
Møteaktivitet 

• 17 Februar 2006 Stiftelsesmøte 
• 31 Mai 2006  Medlemsmøte periskophytten  
• 06 Desember 2006 Medlemsmøte periskophytten 
• 21 Mai 2007  Medlemsmøte periskophytten 

 
Eksterne møter 

• Møte med Forsvarsdepartementet vedrørende VAB ordning i Forsvaret 30 mai 2007. 
MSOF innkalt etter korrespondanse med Jan Petersen i Stortingets Forsvarskomite.  

o MSOF er representert i nedsatt arbeidsgruppe som vurderer VAB ordning 
• Kontaktseminar med Sjømilitære Samfund 14-16 februar 2007 

 
Fond 

• MSOF har overtatt disposisjonsrett over Sjøforsvarets Sanitets Utdanningsfond fra 
Generalinspektøren i Sjøforsvaret. Eget styre, på 3 medlemmer, underlagt SMS 
ivaretar fondet. Styrets formann er Sjefen for Saniteten i Sjøforsvaret. Ett styremedlem 
oppnevnes av SMS. MSOF oppnevner ett medlem med personlig varamedlem. 
Vedkommende skal være stadig tjenestegjørende i Sjøforsvaret.  Fondets størrelse er 
på 80.000 nok. 

• MSOF`s valgkomite har foreslått Christin Pedersen med personlig varamann  Roar 
Størksen som medlemmer i fondets styre. Styret i MSOF innstiller til 
Generalforsamlingen at disse blir valgt.  

 
Web sider 

• Web sidene til MSOF har vært under stadig utvikling siden oppstart. Dette anses nå 
som fullført. Web ansvarlig for SMS og MSOF sine sider er Webdesigner Kjetil 
Horneland. 

• Internettsidene inneholder fullt medlemsregister med innmeldingsmuligheter, 
nyhetssider og dokumentarkiv. Passord for medlemmer blir tildelt ved medlemskap. 

 
Marinens Sanitetsoffisersring 

• Marinens sanitetsoffisersforening la frem forslag til San Sjø om særskilt tillatelse til å 
benytte Saniteten i Sjøforsvaret sitt emblem til utforming av medlemsring. Sjef san Sjø 
har gitt sitt samtykke til dette. 

• Bakgrunn til dette valget var symbolverdien i det eksisterende emblemet og at dette 
ville virke samlende for saniteten i sin helhet.  

• Medlemskap i Marinens Sanitetsoffisersforening er en betingelse for å bære ringen.  
 
 



 
Styrets aktiviteter 

 
o Styremøte 21 november 2007 
o Øvrig styreaktivitet er gjennomført elektronisk 

 
Styrets sammensetning 

o Atle Hansen Røsseland, Formann 
o Alf Magne Horneland, Nestformann 
o Hans Olav Neteland, Styremedlem 
o Cecilie Tveit, Kasserer 
o Kenneth Gundersen, Styremedlem 
o Arne Stray Pedersen, Styremedlem 

 
Valgkomitee 
o Jan Sommerfelt-Pettersen, Valgkomitee 
o Agnar Tveten, Valgkomitee 
o  

Regnskap 
Det vises til vedlegg 
 
Valg 
Styret viser til valgkomiteens innstilling som er vedlagt 
 
 


