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Visjon 

Sjømilitære Samfund skal aktivt bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse 

som forsvarsgren. 

Hovedaktiviteter for oppnåelse av strategidokumentets delmål. 

Denne handlingsplan er oppdatert etter SMS kontaktkonferanse i 2011. Den er grunnlaget for 

arbeidet i SMS’ hovedstyre i toårsperioden frem til neste ordinære kontaktkonferanse, 

planlagt til 2013. Den vil legges ut på SMS nettsider etter generalforsamlingen. 

1. Gjennomføre kontaktkonferanse 2013 

2. Forberede og gjennomføre Sjømaktseminar nr 13 i 2012 

3. NTfS og informasjonsarbeid fortsetter. Forlagsvirksomheten er under vurdering  

4. Fortsatt lyse ut prisoppgaver, - når hensikten for Sjømilitære Samfund er definert 

5. Gjennomføre aktiviteter i samarbeide med paraplyorganisasjoner 

6. Gjennomføre kjerneaktiviteter: Stiftelsesmiddag, Ball, Foredrag, Diskusjoner 

7. Utgi SMS lommekalender for 2012 og 2013 

8. Ivareta Samfundsbygningen 

9. Videreutvikle SMS internettsider og sosiale medier 

10. Aktivt arbeide for økt medlemsmasse i Sjømilitære Samfund 

 

Ved utførelsen av disse hovedaktiviteter skal utgangspunktet være delmålslisten i 

strategidokumentet, - dog med hovedfokus på følgende: 

 Arbeide for å sikre at den enkelte forsvarsgren har en trygg forankring i og er en integrert 

del av Forsvarets toppledelse, som gir mulighet til å utøve ledelse av forsvarsgrenen og 

samtidig være forsvarsgrenens strategiske rådgiver 

 Arbeide for rammebetingelser som gjør det mulig at Sjøforsvaret får utnyttet materiellet i 

Marinen og Kystvakten på en god måte. Herunder å øke antall stillingshjemler slik at 

Sjøforsvarets kompetanse ivaretas og utvikles tilpasset nye fartøyer og nytt utstyr. GIS bør 

i sin nye posisjon ved Marinens hovedbase igjen gis større fullmakter til å disponere eget 

personell 

 Familievennlighet er vanskelig å forene med offisersyrket og tjeneste om bord. 

Sjømilitære Samfund vil støtte en familiepolitikk som medfører større grad av 

forutsigbarhet og derigjennom medfører mer hensyn til familien 

 Sette fokus på samt debattere betydningen av jevnlig tilstedeværelse i nordlige farvann 

 Følge opp videre utvikling vedrørende Olavsvern.   

 Fortsette arbeidet med å fremme betydningen av et sterkt og troverdig Forsvar og 

Sjøforsvar 

 Fortsette aktivt informasjonsarbeid og formidle til borger og beslutningstaker betydningen 

av Norge som kyststat og maritim nasjon med behov for et robust Sjøforsvar 

 Bidra til å sikre etablering og drift av den struktur Stortinget har vedtatt 

 Sette på dagsorden for faglig debatt, og formidling, Sjøforsvarets internasjonale 

engasjement 

 Øke medlemsmassen blant personer som ønsker at Norge skal ha et effektivt Sjøforsvar. 

 

Sjømilitære Samfund vil holde denne strategi- og handlingsplan levende og stimulere 

medlemmene til å påvirke foreningens prioriteringer. 

 


