SJØMILITÆRE SAMFUNDS GENERALFORSAMLING 2012
Sjømilitære Samfunds medlemmer

Bergen, 15.mars 2012

Sjømilitære Samfunds ordinære generalforsamling 2012 er berammet ved
Sjøkrigsskolen torsdag 29.mars 2012 kl 1800
Til behandling foreligger de i lovenes paragraf 8 fastsatte saker. Vedlagt følger årsberetningen
for 2011.
Innkallelsen til generalforsamlingen, inklusive forslag til valg av medlemmer til hovedstyret
og andre verv samt sammendrag av reviderte regnskaper for 2011, blir tilgjengelig på
Sjømilitære Samfunds Internettside: www.sms1835.no senest 3 uker før møtet.
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 25. mars 2012 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 – Se lovenes § 8 – Almanakken side 22
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 om endring av lovene – Ingen forslag mottatt
c. Forslag til retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i kommende år
d. Regnskaper for SMS, NTfS og Samfundsbygningen, inklusive revisors rapport
e. Forslag om desisjon av regnskapene for 2011
f. Budsjettforslag – Herunder fastsettelse av kontingent 2012, abonnement for NTfS og
belønning for prisoppgaver 2012 / 2013. Kontingent for elever og studenter foreslås
hevet til kr 210,- pr år (kr 17,50 pr måned)
g. Valg
4. Generalforsamlingen slutt.
Tillegg:
Orientering: Arbeidsgruppe for vurdering av alternative driftsformer for Samfundsbygningen.

Kvelden blir avsluttet med biffaften, - kr 100,- pr kuvert. Påmelding til generalsekretæren:
Nettside: www.sms1835.no eller epost: gs@sms1835.no eller telefon: 928 46 202.
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SJØMILITÆRE SAMFUNDS ÅRSBERETNING

Perioden 1.januar – 31.desember 2011
Hovedaktiviteter har vært:
 Markeringen av foreningens 175 år ble avsluttet med nyttårsball pr januar 2011 i
Håkonshallen, Bergen med 280 gjester
 Gjennomført Harlan seminar nr 39
 Bekransning av Shetlands-Larsens statue 17. mai
 Utdeling av Sjømilitære Samfunds Sjømaktspris ved Sjøkrigsskolen
 Gjennomført kjerneaktivitetene stiftelsesmiddag, ball og foredrag
 Utgitt SMS lommealmanakk
 Utgitt Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
 Lagt ned mye arbeid for å opprettholde dagsaktuelle nettsider
 Videreført Sjømilitære Samfund på Facebook
 Sjømilitære Samfunds Forlag har gitt ut boken: ”Kystens øyne” i 2011
 Ivaretatt drift og vedlikehold av Samfundsbygningen
Medlemmer
ÆRES

EVIG

TJGJ

ITJG

BMED

SUM

Pr 01.01.11

7

1

1213

953

29

2203

Pr 31.12.11

7

1

1279

920

27

2234

Tilgang

0

0

-33

-2

31

66

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






















Kommandørkaptein Terje Pettersen
Flaggkommandør Ørnulf Dæhli
Kommandørkaptein Knut Helge Stormoen
Kommandør Ditlef Martin Mongstad
Kommandør Eilif Christiansen
Mølleeier Reidar Hanssen Sande
Viseadmiral Rolf Eilhardt Pedersen
Kapteinløytnant Arne Johan Honningsvåg
Orlogskaptein Mads Harald Torleif Æsøy
Reisebyråleder Bjørn E Bunæs
Sivilingeniør Arvid Walderhaug
Orlogskaptein Harald Kvamme
Kapteinløytnant Roar Osufsen
Kommandørkaptein Jan Øyvind Jensen
Kommandørkaptein Norvald Martin Hernar
Kontreadmiral Sivert Andreas Farstad
Orlogskaptein Tore-Claes Blom
Oberstløytnant Bjørn Sedberg
Orlogskaptein Espen Wold
Kommandørkaptein Alf Herland
Orlogskaptein Johan Ludvig Jacobsen

januar
februar
februar
mars
mars
mai
juni
juni
juli
juli
august
september
september
september
september
oktober
november
november
desember
desember
desember

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
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Aktivitet i Sjømilitære Samfund 2011
Fordi etableringen av Sjømilitære Samfund fant sted så sent på året som 4.desember (1835),
besluttet hovedstyret at nyttårsballet 2011 skulle synliggjøre avslutning av markeringene av de
første 175 år. Lørdag 8.januar var Håkonshallen, Bergen, klargjort for ball med 285 deltagere, under kyndig og myndig styring av orlogskaptein Kristin Arntzen Andersen.
Kontaktkonferanse gjennomføres ordinært hvert annet år. Ultimo februar ble konferansen
gjennomført på Osterøy med til sammen 32 deltagere. Aktivt bidrag fra de fleste medførte at
alle saker på agendaen ble gjennomgått. Blant disse var forslag om å etablere stiftelsesmiddagen
i Bergen som følge av at den helt dominerende aktiviteten i Sjøforsvaret er lagt til Haakonsvern
og Bergensområdet. Etter kort debatt ble forslaget trukket. Spesielt de mange unge deltagere var
helt klare på at Stiftelsesmiddagen fortsatt må gjennomføres i Samfundsbygningen,
Karljohansvern.
Gjennom hele året har aktivitetsnivået vært meget tilfredsstillende på de steder i landet som har
etablert lokalforeninger.
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 2011 fant sted ved Sjøkrigsskolen i tilknytning
til avslutningsseremonien for årets avgangskull. Årets pris gikk til fenrik Geir Meidell
Nedrevåge.
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.
Majoriteten befinner seg i Hordaland, men også Bodø, Oslo og Horten har opplevd jevn og god
innmelding.
Økonomi
Stor aktivitet i inn- og utland er gjennomført i 2011. Foreløpig oversikt viser som resultatet et
underskudd i størrelsesorden 200.000 kr. Dette utgjør betydelig mer enn budsjettert. På den
annen side, resultatet for 2010 viste tydelig overskudd. 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 2011 og
budsjettet for 2012 vil bli grundig behandlet under generalforsamlingen, - også for driften av
NTfS og Samfundsbygningen.
Lokalavdelinger
Sjømilitært Forum, Oslo
2011 ble et meget positivt år for Sjømilitært Forum (SMF), Oslo. Spesielt synliggjort ved høye
besøkstall på foredragene, noe som gjenspeiler aktuelle og interessante foredragsholdere og
tema. I tillegg er vi meget godt fornøyd med samarbeidet med Oslo Militære Samfund, etter at
vi flyttet vår virksomhet fra Sjømannsforeningens selskapslokaler i Kronprinsens gate.
SMF besluttet i 2011 å redusere antallet foredrag fra 7 til 6 i året. Dette skyldes i all hovedsak at
aprilforedraget tradisjonelt er vanskelig å få tilhørere til grunnet medlemmenes private
aktiviteter når sommeren nærmer seg.
SMF har fått i stand en avtale med GIS som støtter gjennomføringen av markering av
sjøkrigsrelaterte monumenter i Oslo på 17. mai.
Samarbeidet som ble inngått mellom SMF og NROF om å invitere hverandres medlemmer på
hverandres aktiviteter har forbedringspotensial og er et av fokusområdene.
SMF har all grunn til å se lyst på situasjonen.
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Ola Bøe-Hansen - Formann Sjømilitært Forum 2011-2012
Sjømilitære Samfund lokalavdeling Horten har i samarbeid med Horten og Omegn
Forsvarsforening videreført den årlige foredragsserien som startet i 1985. Foredragene i 2011
har vært varierte med følgende tema og foredragsholder:
Status i Sjøforsvaret - Kommandørkaptein Terje Hansen,
Status i Sjøheimevernet og utfordringene framover - Orlogskaptein Tore Lasse Moen
Politiets Utrykningstjeneste - Politioverbetjent Leif Harald Haavik
Hva skjer på Karljohansvern og veien fram mot Startjubileet 2012 - Kommandørkaptein Truls
Sanaker
Dette skjedde på Verven i svunnen tid - Overingeniør Knud Zimmer
Hensikten med denne foredragsserien er å informere om viktige forsvars- og
sikkerhetsmessige saker samt invitere medlemmer og øvrige interesserte av lokalbefolkningen
til debatt. Årets program har etter lokalstyrets formening i aller høyeste grad bidratt til dette
på en meget balansert måte, med foredrag og åpne informasjonsmøter om forsvaret og
lokalsamfunnet i fortid og fremtid.
8. mai ble det under en meget stilig seremoni lagt ned krans fra Åsgårdstrand historielag, HOF
og SMS lokalavdeling Horten ved minnesmerket over falne flygere i Åsgårdstrand.
Minnebautaen over falne sjøoffiserer ved Samfundsbygningen ble bekranset 17. mai. Krans
ble lagt ned av Flaggkommandør Sverre Engenes, etter en meget god tale.
Sjømilitære Samfund, Horten, har 222 medlemmer i vår region som nå omfatter Vestfold,
Buskerud og Telemark. Det ble innmeldt 6 nye medlemmer i 2011.
Formann – Jon-Arild Andreassen
Lokalavdeling Bodø
Vi var en liten gruppe som startet høsten 2010 en "arbeidsgruppe" på initiativ fra kommandør
Helseth. Etter hvert ble denne arbeidsgruppen til et styre og her er i svært korte ordelag hva vi
har utrettet i 2011:
Styret fattet tidlig interesse for Bodø Militære Samfund (BMS), og har forsøkt å delta på deres
planlagte arrangement i så stor grad som mulig, Dette ble vi også oppfordret til av styret i
BMS. Nyttårsballet 2011 var det første arrangementet vi stod sammen om ift invitasjon til
egne medlemmer.
Det er gjennomført tre styremøter gjennom året.
Selvstendig SMS arrangement (men BMS medlemmer ble invitert) om bord KNM Helge
Ingstad i Bodø havn. Kombinerte arrangement BMS/ SMS i 2011 var fire arrangementer,
herunder: nyttårsball, foredragsaftener og lutefiskaften om høsten.
SMS medlemmer bosatt i Salten, så vel som FOH personell, pendlere og fastboende er viktige
for oss.
Med hilsen Jone Myhr Erichsen – Leder lokalavdelingen
Faggrupper
Marineingeniørgruppen
Gruppens generalforsamling ble avholdt på Solstrand Hotel og Bad 3 – 4. november.
Avtroppende leder Terje Nylund ble avløst av Stein Håvard Bergstad med den tilpasning at
lederoppgavene blir ivaretatt av Nylund til Bergstad kommer tilbake fra utdannelse. Nytt av
året var at prisvinnerne til Sjømilitære Samfund / Marineingeniørgruppens pris ble annonsert.
Vinnerne er Martin Knutsen og Jon Olav Stamnes for oppgaven Fjernstyrt lab.
Umiddelbart etter generalforsamlingen startet Harlan seminar med temaet: ”Sammenhengen
mellom Sjøforsvarets materielltekniske tilgjengelighet og de operative behov", med
undertittel ”Rett kompetanse og strategi for opprettholdelse av materiell stridsevne”. I
underkant av 70 medlemmer og andre deltok på seminaret.
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Julemøtet ble avholdt på Briggen 15. juni, 11 medlemmer fikk høre foredragsholderne Hans
Christian Kjelstrup og Frode Løseth foredra over temaet ”Omstillingsrunde 2B konsekvenser
for FLO”.
Styret har avholdt 4 møter i perioden, saker under behandling



Rekruttering
Etablering av julemøtet som en naturlig del av teknisk seminar, et åpent teknisk
seminar som gjennomføres på Sjøkrigsskolen i vårsemesteret 2012.

Harlan legat er plassert som bankinnskudd med fastrente, der fokus har vært minimal risiko.
Marineingeniørgruppen hadde ved årsskifte 191 medlemmer, interne og eksterne.
Marinens Sanitetsoffisersforening
Aktivitetsrapport for 2011 mangler.
Gruppen hadde ved årsskiftet 87 medlemmer
Maritim strategigruppe
Faggruppen har hatt 9 ordinære møter i 2011. Møtene har blitt avholdt i Kommandant boligen, Gravdal.
Kjernegruppen har bestått av 15 deltagere, og har hatt ca. 90 % fremmøte på møtene.
Bemanningsutfordringene og drift/vedlikehold for den vedtatte struktur er utfordringen som
gruppen har hatt fokus på.
Leder for gruppen er Kontreadmiral K.B. Olsen, og sekretær er Kommandør T. Chr. Hallin
(thor.hallin@c2i.net).
Medlemmer av SMS er velkommen til å foreslå saker som gruppen bør engasjere seg i.
Faggruppe Marineøkonomene
Gruppen er for tiden inaktiv.
Samfundsbygningen 2011
Husstyret har, i samarbeid med vertskapet og innleid vaktmester på timebasis, arbeidet etter
en oppsatt vedlikeholdsplan for å koordinere og utføre forefallende og prioriterte
vedlikeholdsoppgaver.
Av større tilleggsoppgaver som er utført i 2011, nevnes utskifting av defekt kjøleroms aggregat og foring av skorstein til fyrrom.
I tillegg er det i henhold til forskrift om brannsikkerhet foretatt en omfattende gjennomgang
for utbedring av Samfundsbygningens branntekniske tilstand. Etter anvisning er det foretatt
nødvendige utbedringer av bygningens rominndeling for brannsikkerhet med utskifting av 3
branndører.
I løpet av høsten 2011 er det arbeidet videre med eget prosjekt for rehabilitering av
Kongesalen, hvor den kulturhistoriske forundersøkelsen utført av Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU) er lagt til grunn.
De funn som her ble gjort beskriver verdifulle kulturhistoriske detaljer helt tilbake til 1883,
som nå er grunnlaget for å søke støttemidler til dette prosjektet fra Vestfold fylkeskommune
og andre. Den økonomiske status for driften av Samfundsbygningen er for 2011 svakt i
underkant av driftsåret 2010, men dog tilfredsstillende. Tidligere lån fra SMS er i 2011 betalt i
henhold til inngått avtale.
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
2011 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
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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 pris.
Sjømilitære Samfunds Forlag
Forlaget hadde i 2011 en bokutgivelse; Øyvind Garvik og Bjørn Karstein Hesthammer –
Kystens øyne, Sjøforsvarets Kystradarkjeder. Boken er et bestillingsverk fra Forsvarets
logistikkorganisasjon. Kystens øyne er historien om gjenbruk av tyske radarer, et norsk
radareksperiment, og NATOs infrastrukturprogram, som gjorde at en fikk svært god
radardekning langs de viktigste delene av den lange Norskekysten. Sjømilitære Samfunds
Forlag har bestilt noen ekstra eksemplarer som er lagt ut for salg.
Sammen med Øyvind Garviks artikkel om norske etterretningsfartøy i boken Hardt Styrbord
– glimt fra norsk sjøkrigshistorie, og Garviks to bøker KNM Tordenskjold 1964-2004 og
Bølger som våpen – elektronisk krigføring i Sjøforsvaret 1945-1995, er viktige sider ved Den
kalde krigen nå behørig dokumentert. Stor takk til Øyvind Garvik for det omfattende arbeidet
han har lagt ned for å gjøre dette mulig.
Max Jarl Hermansen, Forlagsredaktør
Prisoppgaver
I 2011 ble det ikke utlyst prisoppgaver.
Internettsider
Vår nettside er www.sms1835.no og fikk sin nåværende form i 2007.
Nettsiden gir et vesentlig og viktig bidrag til foreningens interne og eksterne virksomhet.
Nettsiden presenterer oppdaterte nyheter og gir informasjon om foreningens aktivitet og
arrangementer. Alle påmeldinger kan gjøres på nettsidne. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
legges ut på nettsiden og tidligere utgaver er tilgjengelig i fulltekst (pdf), - til sammen 44
utgaver. Våre bokutgivelser beskrives og kan bestilles via nettsiden. Et ressursbibliotek med
en rekke relevante artikler innen sjømakt er tilgjengelig for interesserte.
Nettsiden omfatter 378 MB med informasjon. I 2011 (2010) har 11293 (9780) besøkende
besøkt nettsiden 19842 (18308) ganger. Eksempelvis har vårt tidsskrift blitt lastet ned 1434
(1344) ganger i 2011 (2010). Den mest populære siden er arrangementsoversikten med 22183
treff.
På nettsiden finnes også egne sider for Sjømilitært Forum i Oslo, Sjøforsvarets
Informasjonsoffisersforening, Bergen Militære Samfunn, Sjøkrigshistorisk Forening,
Marineingeniørene og Marinens Sanitetsoffisersforening. De fleste av disse sidene redigeres
av vår nettredaktør.
Kommandør Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen har vært nettredaktør.
Facebook 2011
SMS hadde ved årsskiftet 740 følgesvenner på Facebooksiden. Gjennom nettstedets eget
verktøy for brukerstatistikk kan det meldes om flere interessante funn. Brukerne som følger
oss er jevnt fordelt over landet, med hovedvekten ligger i Oslo og dernest Bergen. Stavanger,
Bodø og Trondheim er også solid representert. Snittalderen er i overkant av 32 år og kjønn er
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nokså ujevnt fordelt med henholdsvis 15 prosent kvinner og 85 prosent menn.
Siden har i 2011 videreformidlet nyheter fra vår egen organisasjon samt andre relevante saker
fra nyhetsbildet. Dette i tillegg til å invitere til SMS og BMS sine aktiviteter. For å styrke
arbeidet har vi fått med oss løytnant Helene Birkeland fra fregattvåpenet som administrator på
siden.
Det oppfordres til å spre nyhetene og arrangementene som dukker for SMS slik at vi kan nå ut
til enda flere.
Kristian Rogndal – Facebookredaktør
Lommealmanakken
I 2011 ble lommealmanakken utgitt uten omslag til alle våre medlemmer.
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 moderne fartøyer. Utfordringen innenfor FLO / Maritime Kapasiteter er like stor som
om bord i fartøyene. Operasjonen som ble fremstilt som et ønske om å fjerne fettet i
organisasjonen resulterte ikke i at eventuelt fett blir borte, men at dyktige, nødvendige
medarbeidere taper tilliten til styrende organer og deres rådgivere. 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?” Sammenblanding av
hvem som ivaretar fartøyenes - og dermed personellets sikkerhet på den ene siden. På den
andre, - hvem som fysisk skal utføre vedlikeholdet, øker ikke troverdigheten.
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 I 2011
Hovedstyret
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Kommandør
Kommandørkaptein
Daglig leder
Kommandør
Løytnant
Kapteinløytnant
Orlogskaptein
Orlogskaptein
Løytnant
Kapteinløytnant

Anders Lekven
Svein E Kvalvaag
Frode Wang Paulsen
Jan K Sommerfelt-Pettersen
Joakim Brevigh Nilsen
Turid Astrid Reksten
Eli Cathrin Brandtzæg Hope
Georg Jokstad
Thord Are Iversen
Frank Jensen

Revisorer
Kommandørkaptein Ståle Eriksen
Orlogskaptein
Kay G Juvik
Kommandørkaptein Normann Hjørnevik

Valgt
2010
2006
2011
2006
2011
2009
2010
2011
2011
2011

For SMS
For NTfS
For Husstyret

Redaksjonskomite - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Flaggkommandør
Jens-Jørgen Jensen
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Flaggkommandør
Kommandørkaptein
Kommandør

Thomas T Wedervang
Sigbjørn Pedersen (Foretningsfører)
Erik A Bøe

Bedømmelseskomité for prisoppgaver
Kommandør
Anders Lekven
Admiral
Torolf Rein
Kommandør
Sigurd Smith
Valgkomité
Kommandør
Kommandørkaptein
Kommandør

Åsmund Andersen
Steinar Nilsen
Aslak Heen

Husstyre Samfundsbygningen
Kommandørkaptein
Husfar
Arkitekt / Evig medlem
Husmann
Kommandørkaptein
Husmann

Sverre Fiskaa
Ragnar Korneliussen
Espen Brinck-Johnsen

Fagruppeledere
Marineingeniørene
MARSTRAT
Marinens Sanitetsoffisersforening
Marineøkonomene

Kommandørkaptein Terje H Nylund
Kontreadmiral
Kjell Birger Olsen
Kapteinløytnant
Atle Hansen Røsseland
PT ikke aktiv

Forlagssjef
Orlogskaptein / Cand Philol

Max Jarl Hermansen

Ansatt generalsekretær

Kommandør Bjørn Krohn

Regnskaper - Hovedoversikt – Resultat 2011 med budsjett 2012
Spesifikasjon
Formålskostnader
Adm kostnader
Sum kostnader

Regnskap 2011
1. 316. 878
372. 742
1. 689. 620

Budsjett 2012
2. 253. 500
370. 250
2. 623. 750

Inntekter
Renter
Sum inntekter

1.345. 603
126. 760
1. 472. 363

2. 557. 000
110. 000
2. 667. 000

Overskudd
Underskudd

43. 250
217. 256

Revisjon av Sjømilitære Samfunds regnskap og Harlan Legat er utført av revisor og
anbefales godkjent av generalforsamlingen
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SJØMILITÆRE SAMFUND - O. HANSENS FOND – Fondet er tilført renter. Ingen
besvarelse for prisoppgaver ble mottatt i 2011.
SJØMILITÆRE SAMFUND / ELEONORE VEDELERS FOND
Beholdningen er på kroner 48.348.
SJØMILITÆRE SAMFUND / HARLAN LEGAT
Egenkapitalen som består av bankinnskudd, er pr 31.12.2011, stor kroner 3. 214. 045*
*Opptjente, men ikke tillagte renteinntekter for fastrenteinnskudd, er her inkludert.

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Regnskapet for 2011 er oppgjort i balanse. Det vil si at utgifter og inntekter er like høye.

Vedtak:
Medlemskontingenten for skoleelever foreslås øket til kr 210,- pr år.
Øvrige kontingenter foreslås uendret.
Abonnementet for Norsk Tidsskrift for Sjøvesen foreslås uendret

Samfundsbygningen – Karljohansvern
Driftsregnskapet er gjort opp med overskudd, stort kr 85. 000.
Til dette er å bemerke at visse vedlikeholdsoppgaver har blitt utsatt i 2011 til fordel for
utbedringer i forhold til nye myndighetskrav hva gjelder brannsikring.

Valgkomiteens innstilling 2012
Hovedstyre
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Revisorer

Navn
Kommandør Anders Lekven
Kommandør Svein E Kvalvaag
Orlogskaptein Turid Reksten
Daglig leder Frode Paulsen
Løytnant Joakim Brevigh Nilsen
Orlogskaptein Claus Møgster
Orlogskaptein Georg Jokstad
Kommandørkaptein Terje H Nylund
Kapteinløytnant Frank Jensen
Løytnant Thord Are Iversen

Navn
Kommandørkaptein Ståle Eriksen
Orlogskaptein Kay G Juvik

Status
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny
Ikke på valg
Ny
Ikke på valg
Ikke på valg

Status
Ikke på valg
Gjenvalg

Kommenta
r

Kommenta
r
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Redaksjonskomité

Kommandørkaptein Normann Hjørnevik

Ikke på valg

Navn
Flaggkommandør Jens Jørgen Jensen
Kommandør Erik Bøe
Kommandørkaptein Sigbjørn Pedersen
Kommandørkaptein Karstein Storaas
Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen

Status
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg
Ny
Ny funksjon

Bedømmelseskomité for prisoppgaver
Kommandør Anders Lekven
Admiral Torolf Rein
Kommandør Sigurd Smith

Kommenta
r

Nettredaktør

Status
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg

GENERALFORSAMLINGEN 2012 - STEMMEFULLMAKT
Jeg gir Sjømilitære Samfunds Hovedstyre fullmakt til å avgi stemme på mine vegne i henhold
til fremsendt dagsorden.

.................................den........../...............2012 ................................................................
NAVN MED BLOKKBOKSTAVER
Fullmakten sendes innen 25.mars:
Sjømilitære Samfund
………………………………
Lyngstien 4 E
Signatur
5141 Fyllingsdalen
Fullmakter fremsendt pr epost aksepteres også.
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