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Generalforsamling  
Sjømilitære Samfund 2004 

 
Tid (dato, fra kl til kl): 25. mars 18.30 – 

19.20 2004 
Sted: Kommandantboligen i 

Gravdal 
Innkalt av: SMS v/Ingvald Lunde 

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 

1.  
Åpning av generalforsamlingen 
Visepresident Hans Christian Helseth åpnet 
generalforsamlingen. 

  

2.  
Konstituering 

Valg av møtedirigent 
Magnar Hope valgt uten motforslag. 

Valg av to referenter 
Kenneth Nilsen og Morten Evensen valgt uten motforslag. 

  

3.  
Saker til behandling 
Generalforsamlingen minnet de medlemmer som har avgått 
ved døden siste år, med ett minutts stillhet. 

Årsberetning 
Visepresidenten gjennomgikk årsberetningen. 
 
Helseth fremholdt at redaktøren av Norsk tidsskrift for 
Sjøvesen er selvstendig og ikke et uoffisielt talerør for 
Sjøforsvaret. 
 
Kommentarer til årsberetningen 

• Svein Einestrand: 
Han refererte til ”Nytt fra Sjøforsvaret” i NTFS nr 6.  
I Presidentens spalte fremkommer det at SMS stiller 
seg bak MFU, han utrykte overraskelse over den 
holdningen som blir skissert om befalsordning og 
beordringsplikt til internasjonale operasjoner. Han 
fremholdt at det finnes flere syn i SMS, ref NOF og 
BFO. 
 
Helseth: 
Beordringplikt burde ikke overaske noen, det har vært 
SMS sin holdning siden 1993, men han tok til 
etterretning at det finnes flere syn. 

• Egil Eikanger:
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 
Uttalte at hovedstyret og medlemmene burde avlaste 
Generalsekretæren med arbeidet med 
Samfundsbyggningen. Generalsekretæren kan ikke 
gjøre alt alene. 

 
Årsberetningen ble godkjent uten flere kommentarer 
 
 

Regnskaper 
Generalsekretæren gjennomgikk regnskapet. 
 
Det var ingen kommentarer til regnskapet. 

Balanse: 
Generalsekretæren gjennomgikk balansen. 
Spørsmål og kommentarer til balansen: 

• Det ble fra salen spurt om hva som ligger i Fonds? 
Generalsekretæren viste til balansen og utdypet de 
ulike fond. 

• Det ble spurt hva gjelden skyldes? 
Generalsekretæren svarte at den er knyttet til 
bygningen i Horten. 

• Det ble spurt hvorfor SMS skylder penger til et fond? 
(Eleonore Vedelers fond) 
Generalsekretæren forklarte at det er et gammelt fond 
som ble solgt og pengene disponeres av SMS. 

 

Driftsregnskap 
Generalsekretæren gjennomgikk driftsregnskapet. Han 
forklarte at gjelden er tatt opp i fm indre renovering i Horten, 
blant annet installasjon av et ventilasjonssystem. 
 
Generalsekretæren ba om at regnskapet ble godkjent. 
Regnskapet godkjent ved akklamasjon. 
 

Endring av lovene 
Det var ikke kommet noen forslag til endringer av 
lovene. 
 

Handlingsplaner 
Helseth gjennomgikk denne.  
Det var ingen kommentarer, planen ble vedtatt. 
 

Budsjettforslag 
Generalsekretæren gjennomgikk budsjettforslaget. 
Han kommenterte at budsjettet kunne synes ”oppblåst” i 
forhold til i fjor, det skyldes sjømaktsseminar. 
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Det var ingen spørsmål til budsjettet. 
Budsjettet ble vedtatt. 
 

Valg 
Formann i valgkomiteen, Egil Eikanger, takket de 
avtroppende styremedlemmene. Han fremholdt at 
valgkomiteen ønsker utskiftning for å sikre et bredere 
rekrutteringsgrunnlag til topp stilingene. 
 

• Atle Karlsvik: Hvorfor fortsetter Ketil Olsen som 
President når han er i utlandet? 
Eikanger svarte at valgkomiteen, i samråd med 
hovedstyret, synes at dette er den beste løsningen. 
Ketil Olsen vil være tilstede på de viktigste 
aktivitetene. 

 
Det var kommet 149 forhåndstemmer på styrets forslag. 
 
Styrets forslag ble valgt ved akklamasjon. 
 
Møtedirigenten takket for seg og overlot ordet til 
Visepresidenten. 

4.  
Avslutning av Generalforsamlingen 
Helseth spurte om det var noen som hadde punkter under 
eventuelt. Ingen tok ordet. 
 
Generalforsamlingen ble avsluttet 19.20 og fortsatte med 
biff aften for påmeldte deltakere. 

  

 

Observatører:  
Sted og dato: Bergen, 03.04.2004 Signatur: Morten Evensen 

Kenneth Nilsen 
 
 


