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SJØMILITÆRE SAMFUNDS GENERALFORSAMLING 2011 
 

Bergen, 15.mars 2011 

Sjømilitære Samfunds medlemmer 
 

Sjømilitære Samfunds ordinære generalforsamling 2011 er berammet ved 

 

 Sjøkrigsskolen torsdag 31.mars 2011 kl 1800 

 

Til behandling foreligger de i lovenes paragraf 8 fastsatte saker. 

Vedlagt følger årsberetning samt forslag til valg av medlemmer til hovedstyret og andre verv. 

 

Innkallelsen til generalforsamlingen, inklusive sammendrag av reviderte regnskaper for 2010, 

blir tilgjengelig på Sjømilitære Samfunds Internettside: www.sms1835.no 3 uker tidligere. 

De medlemmer som ønsker innkallingen til generalforsamlingen tilsendt pr post, bes kontakte 

generalsekretæren. 

Medlemmer som ikke har anledning til å møte, oppfordres til å fylle ut fullmaktsblankett 

(siste side) og sende den innen 22. mars 2010 til: 

 

Sjømilitære Samfund 

Lyngstien 4 E 

5141 Fyllingsdalen 

 

På nettsiden blir det lagt ut en lett tilgjengelig fullmaktsblankett som du kan sende som 

epost til: gs@sms1835.no 
 

 

 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 
 

1. Åpning 

2. Konstituering 

a. Godkjennelse av innkallelse og saksliste 

b. Valg av møtedirigent 

c. Valg av to referenter 

3. Saker til behandling 

a. Årsberetning for Sjømilitære Samfund - Faggruppene inkludert 

b. Forslag til endring av lovene: 

Direkte valg av redaktør for nettsider og Facebook 

c. Regnskaper for SMS, NTfS og Samfundsbygningen, inklusive revisors rapport 

d. Handlingsplaner – Oppdatert etter kontaktkonferansen 2011  

e. Budsjettforslag 

f. Valg 

4. Avslutning 

 

Kvelden blir avsluttet med en biffaften, - kr 100,- pr kuvert. Påmelding til generalsekretæren: 

Nettside: www.sms1835.no  eller E-post: gs@sms1835.no eller telefon: 928 46 202 

 

http://www.sms1835.no/
mailto:gs@sms1835.no
http://www.sms1835.no/
mailto:gs@sms1835.no
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SJØMILITÆRE SAMFUNDS ÅRSBERETNING  

   Perioden 1.januar – 31.desember 2010 

Hovedaktiviteter har vært: 

 Gjennom hele 2010 markert Sjømilitære Samfund 175 år 

 Gjennomført sjømaktseminar nr 12 – ”Nordområdene i et sjømaktsperspektiv” 

 Gjennomført Harlan seminar nr 38 

 Bekransning av Shetlands-Larsens statue 17. mai 

 Utdeling av Sjømilitære Samfunds Sjømaktspris ved Sjøkrigsskolen 

 Utlyst prisoppgaver, men ingen besvarelser mottatt 

 Gjennomført kjerneaktivitetene stiftelsesmiddag, ball og foredrag 

 Utgitt SMS lommealmanakk m/omslag merket ”175 år” 

 Utgitt Norsk Tidsskrift for Sjøvesen  

 Lagt ned mye arbeid for å opprettholde dagsaktuelle nettsider 

 Videreført Sjømilitære Samfund på Facebook 

 Sjømilitære Samfunds Forlag har ikke gitt ut bøker i 2010 

 Ivaretatt drift og vedlikehold av Samfundsbygningen 

 

Medlemmer 

 ÆRES EVIG TJGJ ITJG BMED SUM 

Pr 01.01.10 8 1 1158 927 29 2133 

Pr 31.12.10 7 1 1213 953 29 2203 

Tilgang - 1 0 55 26 0 70 

 

Elleve medlemmer er avgått ved døden i perioden. Disse er: 

 

 Kommandørkaptein Erik Helmer Hellgren  mai  2010 

 Kontreadmiral Håkon Bjørn Ellingsen  mai  2010 

 Fenrik / Direktør Sigval Maartmann-Moe  juni  2010 

 Kvartermester Bjørn Enger    juni  2010 

 Kommandør Magne Stensland   august  2010 

 Kontreadmiral Hans Sigurd Skjong    august   2010 

 Æresmedlem / Orlogskaptein Inge Steensland september 2010 

 Kapteinløytnant Petter Walby   september 2010 

 Kommandørkaptein Frithjof Fjeldstad  november  2010 

 Herr Knut Ole Flem     november 2010 

 Orlogskaptein Knut Gjellestad   november 2010 

 

Aktivitet 

Markering av 175 år siden etableringen av Sjømilitære Samfund i Fredriksvern i 1835 har blitt 

gjennomført på ulike steder i landet gjennom 2010. Allerede primo januar ble nyttårsballet 

gjennomført i tradisjonelle former ved Sjøkrigsskolen med ca 190 deltagere. 

Nasjonaldagen 17.mai ble markert med ekstra innslag i året som gikk. Forsvarets Musikkorps 

Vestlandet åpnet for at konserten i Grieghallens foajé ble tilegnet Sjømilitære Samfund. 

Nærmere 400 personer var til stede med Generalinspektøren i spissen. 
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Tilknyttet Fyrverkerikonserten 25. juni gjennomførte Sjømilitære Samfund, avdeling Horten, en 

langhelg med diverse kulturelle og sosiale innslag på Karljohansvern. Gode tilbakemeldinger. 

Fordi Sjøkrigsskolen i 2010 markerte at skolen har vært etablert i Bergen i 50 år, ble det i 

felleskap med Sjømilitære Samfund arrangert mottagelse i Oslo 12.august om bord KNM 

Statsraad Lehmkuhl som under transitt tilbake fra Nordisk kadettstevne, tok en avstikker opp 

Oslofjorden. Stor oppslutning blant medlemmer i Osloområdet og meget god stemning. Neste 

morgen kastet skipet loss med kurs for Bergen og Sjøkrigsskolen. 

Sjømaktseminaret 2010 ble avholdt i Ulvik, Hardanger, i tiden 1-3.september. Det tolvte 

sjømaktseminaret samlet ca 325 deltagere. Stortingsrepresentant Ine Marie E. Søreide var 

seminarets hedersgjest. God oppslutning fra utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, 

industrien og naturlig nok mange sivile og militære som deltar så vel av faglige som sosiale 

grunner. Under festmiddagen ble hedersgjesten hyllet og deretter, ihht tradisjonene, ble 

Hemmelig gjest avslørt, - viseadmiral Jan Reksten.  

Stiftelsesmiddagen i Samfundsbygningen, Karljohansvern, var et annet høydepunkt under 

fjorårets markeringer. Denne gangen var middagen helt fulltegnet. En gammel tradisjon med 

kirkeparade i Marinekirken, Karljohansvern, laget en perfekt opptakt til middagen med 140 

deltagere. 

Fordi etableringen av Sjømilitære Samfund fant sted så sent på året som 4.desember (1835), 

besluttet hovedstyret at nyttårsballet 2011 skulle markere avslutning av markeringene. Lørdag 

8.januar var Håkonshallen klargjort for ball med 285 deltagere, - under kyndig og myndig 

styring av orlogskaptein Kristin Arntzen Andersen. 

Harlan seminar ble gjennomført primo november på Solstrand Fjordhotell. Denne gangen var 

tema: "Skipssikkerhet – Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhets -

regime". Viktig tema for Forsvaret og for marineingeniører. Seminaret ble gjennomført for 

38.gang. 

Sjømaktsprisen ble instituert i 2007 og tildeles beste avgangselev ved Sjøkrigsskolen i 

fagområdet ”Sjømakt”. Hensikten er å stimulere kadettenes innsats og interesse for fagkretsen 

lagt inn under dette sentrale tema. Prisutdelingen 2010 fant sted ved Sjøkrigsskolen i tilknytning 

til avslutningsseremonien for årets avgangskull. Årets pris gikk til fenrik Gard Eirik Jørgensen. 

For øvrig bør det fremheves at frokostforedragene, fire hvert halvår, ved Sjaluppen, 

Haakonsvern, har opplevd betydelig økt tilstrømning i den senere tid. Oppslutningen ligger 

jevnt på 50-80 tilhørere.    

 

Medlemmer 
Antallet medlemmer er pr årsskiftet 2203. Det siger jevnt og gledelig inn nye medlemmer. Av 

tjenestegjørende offiserer er mer enn 60 % medlemmer. Majoriteten befinner seg i Hordaland, 

men også Bodø, Oslo og Horten har opplevd jevn og god innmelding. 

 

Økonomi 

Til tross for mange aktiviteter gjennomført i 2010, viser resultatet overskudd i størrelsesorden 

400.000 kr. Dette skyldes stor innsats i forbindelse med gjennomføringen av sjømaktseminaret, 

reduserte utgifter i forhold til budsjettet og at Sjømilitære Samfund til jubileumsåret mottok 

økonomisk støtte, stor kr 100.000, fra et medlem som verdsetter virksomheten. 

På den annen side, resultatet for 2009 viste tilsvarende stort underskudd. Det er grunn til å føle 

seg komfortabel med den økonomiske statusen. Målet er ikke å øke grunnkapitalen, men å 

etterstrebe størst mulig aktivitet innenfor det som den økonomiske rammen tillater. Regnskaper 

for 2010 og budsjettet for 2011 vil bli grundig behandlet under generalforsamlingen, - også for 

driften av NTfS og Samfundsbygningen. 

 

Faggrupper 

Marineingeniørgruppen 
Gruppens generalforsamling ble avholdt i november, - forut for Harlan Seminar på Solstrand 

Fjordhotell.  
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Harlan Seminar 2010 ble gjennomført 4-5. november under tittelen "Skipssikkerhet – Hvordan 

Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime". Denne gangen var seminaret 

fulltegnet, og det ble nødvendig å si nei til noen optimister som var sent ute med påmeldingen. 

”Julemøtet” ble avholdt på Briggen befalsmesse 27.mai med faglig tema om 

logistikkoperasjonene knyttet til KNM Fridtjof Nansens operasjoner i Adenbukten og ved 

Somalias kyst. Undertittel: ”Teknisk støtte på 6200 nautiske mils avstand – uvant utfordring.” 

Styret har avholdt fire møter i perioden, - saker under behandling: ”Marineingeniører – en 

utrydningstruet art i FLO og Sjøforsvaret?” 

Harlan legat er plassert som bankinnskudd, stort kr 3 millioner, med fastrente, - der fokus har 

vært minimal risiko. I perioder med svake renteinntekter er dette nødvendig egenkapital for å 

sikre attraktivt faglig nivå for det årlige seminaret. 

Marineingeniørgruppen hadde ved årsskifte 186 medlemmer, interne og eksterne. 

 

Marinens Sanitetsoffisersforening 

15. Mars: Ordinært styremøte gjennomført på Briggen. 

15. Juni: Foredrag og sosialt samvær på Periskophytten på Haakonsvern.  

Tema for foredrag var sanitetsaspekter ved Sjøforsvarets bidrag i Afghanistan aktualisert ved 

hendelsen i Ghowrmach i mai. Foredragsholdere fra Marinens Jegervåpen. 

02.Sept: Ekstraordinært styremøte gjennomført hos formann MSOF. 

13. Des: Møte med generalsekretær SMS, Korvetten/Haakonsvern. 

16.Des: Foreningens julemøte med middag og foredrag gjennomført på Briggen. 

Foredragsholder var Kapteinløytnant Ivar Austlid, avdelingslege og fagleder sanitet i Marinens 

logistikkvåpen. Tittel på foredrag: “I storm og i blest - Hva må til for å fungere best?” 

Akuttmedisin i hardt vær. 

Andre aktiviteter:  

Deltagelse av medlemmer på en rekke foredragsaftener og andre aktiviteter i regi av SMS. 

Arbeid med å gjøre “Sykebrennevin” tilgjengelig for foreningens medlemmer. 

Rekrutteringstiltak og vedlikehold av www.msof.no 

Gruppen hadde ved årsskiftet 73 medlemmer 

 

Maritim strategigruppe 

Faggruppen har hatt et interessant og innholdsrikt år i 2010 med 10 møter. 9 av møtene ble 

avholdt i Kommandantboligen, Gravdal, mens årets siste møte ble holdt om bord SHV Olav 

Tryggvason. 

Antall medlemmer i kjernegruppen har vært uendret siste året, og er på 17 medlemmer. 

Fremmøteprosenten har ligget på ca. 90 %. 

De viktigste sakene som faggruppen har engasjert seg i, har vært: 

Bemanningsutfordringene for fregattene, vedlikeholdsproblematikken og bemanningen i FLO, 

avgjørelsen om flytting av KV -staben til Sortland, og problematikken rundt omorganisering av 

innsatsstyrken Bjørn West (HV-09) og Salamander (SHV). 

I all sakene har det blitt innhentet gode og aktuelle orienteringer som har resultert i konstruktive 

diskusjoner, - nyttige for alle parter. 

Nordområdedimensjonen vil også i 2011 være et viktig tema for faggruppen, mens 

engasjementet knyttet til nedstengningen av Olavsvern anses som avsluttet. Medlemmene synes 

tross alt at forlydender om at andre statsinstitusjoner som ikke er direkte ansvarlig for Norges 

sikkerhet, vurderer å benytte anlegget. 

Medlemmer av SMS inviteres til å sende saker som de mener gruppen bør engasjere seg i, til 

sekretæren, Thor Christian Hallin. 

Leder for faggruppen er Kontreadmiral Kjell Birger Olsen. 

 

Faggruppe Marineøkonomene 

Gruppen er for tiden inaktiv. 

 

Samfundsbygningen 

http://www.mil.no/start/article.jhtml?articleID=196529
http://www.msof.no/
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Husstyret har i 2010 arbeidet etter en oppsatt vedlikeholdsplan som med støtte fra innleid 

vaktmester på timebasis, og i samarbeid med Vertskapet, har utført forefallende og prioriterte 

vedlikeholdsoppgaver. I 2010 er det utført oppussing av handikaptoalett, oppussing av møbler 

i utleierommene, forefallende vedlikeholdsoppgaver som rensing og oljing av gulvene i 1. etg. 

Av større tilleggsoppgaver utført i 2010 kan nevnes; - utskifting av defekt fryseanlegg, 

utskifting av rustskadet rørledninger i varmeanlegget. Det er høsten 2010 blitt foretatt en 

kulturhistorisk forundersøkelse av Kongesalen, utført av Norsk institutt for 

kulturminneforskning (NIKU). De funn som her ble gjort, beskriver verdifulle kultur -

historiske detaljer helt tilbake til 1883. Med støtte fra Vestfold fylkeskommune vil dette 

materialet kunne brukes som grunnlag for en forestående renovering og oppussing av 

Kongesalen. Det er 2010, i henhold til forskrift om brannsikkerhet, blitt foretatt en omfattende 

gjennomgang av Samfundsbygningens branntekniske tilstand, - utført av eksternt 

konsulentfirma. Omsetningen for Vertskapet hadde i forhold til 2009 en nedgang i første 

halvdel av 2010, til en begrenset oppgang i siste halvdel av 2010.   

 

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 

2010 var igjen et godt år for NTfS. Redaksjonens ambisjon om et mangfoldig og interessant 

innhold virker ivaretatt, og lesernes reaksjoner er meget positive. Tilgang på stoff er 

tilfredsstillende, og det er meget gledelig at "den yngre garde" er blitt flinke til å bidra med 

stoff. 

Erfaringen tilsier at, siden tidsskriftet blir godt mottatt av leserne, har artikkelforfatterne en 

god mulighet til både å informere om Sjøforsvarsrelaterte aktiviteter og påvirke 

beslutningstakere. Det er derfor viktig at "har man noe på hjertet, så kom frem med det!" Vi 

prøver å ha "stor takhøyde og et tydelig, men dannet språk", og redaksjonen er behjelpelig 

med formuleringer, - om ønskelig. 

Status for NTfS er god, men vi ønsker flere abonnenter, - utover SMS sine medlemmer. 

Redaksjonen oppfordrer derfor våre lesere til å rekruttere nye abonnenter i 2011. De vil få et 

interessant og godt produkt til en meget rimelig kostnad. 

 

Forlagsvirksomheten 

Sjømilitære Samfunds Forlag har i 2010 ikke utgitt bøker. 

Bokhandelen i Vestkanten, Loddefjord, har utvalg av Sjømilitære Samfunds bokutgivelser. 

  

Prisoppgaver 

I 2010 ble det ikke mottatt besvarelser på de utlyste oppgavetekstene.. 

 

Internettsider 

Vår nettside finnes på www.sms1835.no 

Vår nettside gir et vesentlig og viktig bidrag til foreningens interne og eksterne virksomhet. 

Nettsiden er alltid oppdatert med nyheter. Nettsiden gir informasjon om foreningens aktivitet 

og arrangementer og gir mulighet til elektronisk påmelding til arrangementer. Norsk 

Tidsskrift for Sjøvesen legges ut på nettsiden med siste nummer og tidligere utgaver er 

tilgjengelig i fulltekst (pdf). Våre bokutgivelser beskrives og kan bestilles via nettsiden. Et 

ressursbibliotek med en rekke relevante artikler innen sjømakt er tilgjengelig for interesserte.  

Nettsiden omfatter 190 MB med informasjon. I 2009 (2008) har 8411 (8115) besøkt nettsiden 

17298 (19354) ganger. Eksempelvis har vårt tidsskrift blitt lastet ned 735 ganger i 2009. 

På nettsiden finnes også egne sider for Sjømilitært Forum i Oslo, Sjøforsvarets 

Informasjonsoffisersforening, Bergen Militære Samfunn, Sjøkrigshistorisk Forening og 

Venneforeningen KNM Narvik som redigeres av vår nettredaktør.  

Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen har vært nettredaktør.  

 

Facebook  

Sjømilitære Samfund opplever stigende oppslutning om sin profil på Facebook med ca 700 

påmeldte. Fenrik Kristian Rogndal ved Sjøkrigsskolen er redaktør.  

http://www.sms1835.no/
http://www.facebook.com/pages/Sjomilitaere-Samfund/123891495705?ref=ts
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Lommealmanakken 

I jubileumsåret 2010 ble lommealmanakken utgitt med nytt omslag merket med 175 år og 

navnet til hvert medlem påtrykket. 

 

Avslutning 

Marinen har mange utfordringer i tiden som kommer. Ikke minst hva angår tilstrekkelig 

mengder kvalifisert personell til effektiv operering, samt sikker drift og nødvendig 

vedlikehold av våre kapable fartøyer. I skrivende øyeblikk er utfordringen størst innenfor 

FLO / Maritime Kapasiteter. Krav om redusert antall stillinger og lavere lønnsnivå virker ikke 

motiverende for dem som nå besitter viktige funksjoner. Samtidig spør man seg: ”Hva er våre 

fremtidsutsikter?” Fra sentralt hold fremkommer sammenblanding av hvem som ivaretar 

fartøyenes - og dermed personellets sikkerhet på den ene siden. På den andre, - hvem som 

fysisk skal utføre vedlikehold.  

Sjømilitære Samfund ønsker å bidra der hvor dette er mulig og hensiktsmessig, - sett med 

medlemmenes øyne. Faggruppene er viktige som vakthunder og alarmklokker for mange 

fagområder. 

Sjømilitære Samfunds visjon er aktivt å bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og 

anerkjennelse som forsvarsgren.  

 

 

 

SJØMILITÆRE SAMFUND - HOVEDSTYRET OG ANDRE TILLITSVERV FOR 2010 

 

Hovedstyret 

President Kommandør   Anders Lekven    

Visepresident Kommandørkaptein Svein E Kvalvaag   

Styremedlem Banksjef  Knut Sundt Rosenlund  

Styremedlem Orlogskaptein  Kjell-Knut Aabrek   

Styremedlem Kommandør  Jan Sommerfelt-Pettersen  

Varamedlem Orlogskaptein  Christian Wines   

Varamedlem Kapteinløytnant Turid Astrid Reksten  

Varamedlem Kapteinløytnant Lasse Elvemo       Ny 

Varamedlem Løytnant  Joakim Brevigh Nilsen  

Varamedlem Orlogskaptein   Eli Cathrin Brandtzæg Hope   

  

Revisorer 

Kommandørkaptein Ståle Eriksen  For SMS   

Orlogskaptein  Kay G Juvik    For NTfS   

Kommandørkaptein Normann Hjørnevik For Husstyret      

 

Redaksjonskomite - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 
Flaggkommandør  Jens-Jørgen Jensen     

Orlogskaptein  Georg Jokstad     Ny  

Kommandørkaptein Sigbjørn Pedersen (Foretningsfører)   

Kommandør  Thomas T Wedervang    

 

Bedømmelseskomite for prisoppgaver 
Kommandør   Anders Lekven    

Admiral  Torolf Rein     

Kommandør  Sigurd Smith     

 

Valgkomite – Hovedstyrets forslag   
Kommandør  Åsmund Andersen            
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Orlogskaptein  Patricia B Flakstad    

Kommandør  Bjørn Egenberg 

 

 

Husstyre Samfundsbygningen 

Kommandørkaptein  Husfar  Sverre Fiskaa 

Arkitekt / Evig medlem Husmann Ragnar Korneliussen 

Kommandørkaptein  Husmann Espen Brinck-Johnsen 

 

Fagruppeledere 
Marineingeniørene   Kommandørkaptein Terje H Nylund 

MARSTRAT    Kontreadmiral   Kjell Birger Olsen 

Marinens Sanitetsoffisersforening Kapteinløytnant  Atle Hansen Røsseland 

Marineøkonomene   PT ikke aktiv 

 

Forlagssjef 

Orlogskaptein / Cand Philol   Max Jarl Hermansen 

 

 Ansatt generalsekretær  Kommandør Bjørn Krohn 

 

Valgkomiteens forslag til hovedstyre og andre tillitsverv for 2011 

 

Hovedstyret 

President Kommandør   Anders Lekven    Ikke på valg  

Visepresident Kommandørkaptein Svein E Kvalvaag   Gjenvalg 

Styremedlem Kommandør  Jan Sommerfelt-Pettersen  Ikke på valg 

Styremedlem Daglig leder  Frode Wang Paulsen   Ny 

Styremedlem Løytnant  Joakim Brevigh Nilsen Ny (som styremedlem) 

Varamedlem Orlogskaptein   Eli Cathrin Brandtzæg Hope Ikke på valg 

Varamedlem Kapteinløytnant Turid Astrid Reksten  Gjenvalg 

Varamedlem Orlogskaptein  Georg Jokstad   Ny 

Varamedlem Kapteinløytnant Frank Jensen   Ny 

Varamedlem Løytnant   Thord Are Iversen   Ny 

  

Revisorer 

Kommandørkaptein Ståle Eriksen  For SMS   Gjenvalg  

Orlogskaptein  Kay G Juvik    For NTfS   Ikke på valg

 Kommandørkaptein Normann Hjørnevik For Husstyret   Gjenvalg

     

Redaksjonskomite - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 
Flaggkommandør  Jens-Jørgen Jensen     Gjenvalg  

Kommandørkaptein Sigbjørn Pedersen (Foretningsfører)   Ikke på valg 

Kommandør  Thomas T Wedervang    Ikke på valg 

Kommandør   Erik Bøe     Ny 

 

Bedømmelseskomite for prisoppgaver 
Kommandør   Anders Lekven    Ikke på valg    

Admiral  Torolf Rein     Gjenvalg 

Kommandør  Sigurd Smith     Gjenvalg 

 

Valgkomite – Hovedstyrets forslag   
Kommandør  Åsmund Andersen    Ikke på valg        

To kandidater vil bli foreslått fra hovedstyret 
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GENERALFORSAMLINGEN 2011 - STEMMEFULLMAKT 

 

Jeg gir Sjømilitære Samfunds Hovedstyre fullmakt til å avgi stemme på mine vegne i henhold 

til fremsendt dagsorden. 

 

 

.................................den........../...............2011 ................................................................ 

       NAVN MED BLOKKBOKSTAVER 

Fullmakten sendes innen 25.mars: 

Sjømilitære Samfund      ……………………………… 

Lyngstien 4 E        Signatur 

5141 Fyllingsdalen 


