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        Revidert pr 13 mar 2018 

SJØMILITÆRE SAMFUNDS GENERALFORSAMLING 2018 

Til: Sjømilitære Samfunds medlemmer  

 Sjømilitære Samfunds ordinære generalforsamling 2018 er berammet ved 

   Sjøkrigsskolen onsdag 4. april 2018 kl 1800. 

Finn vedlagt årsberetningen for 2017 samt regnskaper.  

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

kontakte generalsekretæren (gs@sms1835.no). 

Til slutt i denne innkallingen er det lagt ut Fullmaktsblankett som du kan sende til 

generalsekretæren hvis du er forhindret fra å delta under generalforsamlingen. Slik gir du 

uttrykk for støtte til foreningens virksomhet. 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN – Se lovenes § 8 

Åpning - Konstituering 

• Godkjennelse av innkalling og saksliste 

• Valg av møtedirigent 

• Valg av to referenter 
 

Saker til behandling 
1.Årsberetning for Sjømilitære Samfund - Faggruppene inkludert. Herunder status for 
Stiftelsen Sjømilitære Samfund Kulturarv. 
2.Forslag - endring av Lovene 
3.Forslag til retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i kommende år.  

4.Oversikt over SMS årsregnskaper for SMS og NTfS. Revisorers rapport fremlegges 
5.Forslag om desisjon av regnskapene for 2017 
6.Budsjettforslag 2018 – Herunder fastsettelse av kontingenter, abonnement for NTfS og 

belønning prisoppgaver. Satser for kontingent for noen kategorier foreslås øket i 2018. 

7.Valg – Se valgkomiteens innstilling nest siste side 

 

Generalforsamlingen slutt  

 

Middag. Deltagelse under GF krever ikke påmelding, men å delta under den sosiale 

biffmiddagen krever påmelding. Påmelding via SMS hjemmeside www.sms1835.no 

(arrangementer) evt Epost til Generalsekretær: gs@sms1835.no, evt mobiltelefon 92048067. 

Egenandel kr 200,- betales ved overføring til konto 9521.05.16752. Evt VIPPS 141264. 

  

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

   Perioden 1.januar – 31.desember 2017 

Hovedaktiviteter har vært: 

• Kontaktkonferansen i Kommandantboligen, Gravdal 21-22 februar 

• Bekransning av Shetlands-Larsens statue 17. mai med påfølgende frokost om bord 
på «Statsraad Lehmkuhl» 

• Utdeling av Sjømilitære Samfunds Sjømaktspris ved Sjøkrigsskolen 

• Gjennomføring av kjerneaktivitetene stiftelsesmiddag, nyttårsball, debatter, samt 
frokost- og kveldsforedrag 

• Utgivelse av  Norsk Tidsskrift for Sjøvesen  

• Ved hjelp av nettredaktørene fulgt opp videreutvikling av nettsidene.  

• Videreført Sjømilitære Samfund på Facebook. 

• Gjennom Generalsekretærens og flaggkommandør Han Chr. Helseths medlemskap i 
styret aktivt deltatt i ledelsen av «Stiftelsen SMS kulturarv» som pr 1 januar 2017 
eier Samfundsbygningen i Horten. 

• Deltakelse ved åpningen 10 februar 2017 av nyoppført hotellbygg i tilknytning til 
Samfundsbygningen i Horten. 

• SMS har pleiet forholdet til «Kungliga Örlogsmannasällskapet» bl a gjennom 
deltakelse i deres årsmøte i Stockholm 18 okt 2017. 

 
Aktivitetsutvalget i Hovedstyret: 

Ivar J Knudsen (leder) – Bjørn Ole Grodås – Anne Britt Støldal 

Det har vært god aktivitet gjennom året. 

Frokostforedrag: 13 Januar holdt forsker og Oblt Tormod Heier foredraget «Norges 

sikkerhetspolitiske utfordringer? Hva kan Norge gjøre?» 17 februar holdt OK Odd Magne 

Nilsen foredrag om «Nye Kystvaktfartøyer». 10 mars holdt KK Klaus Johansen foredraget 

«Kvalitet går aldri av moten» ang Kystjegerkommandoen, Marinens spydspiss og 

Sjøforsvarets øyne og ører. 21 april holdt Oblt Øyvin Ravndahl foredrag om 

«Landmaktutredningen». 2 juni holdt Kadm Nils Andreas Stensønes foredraget «Operasjoner 

etter Krim 2014». 

I høstsesongen: 8 september holdt Fkom Ole Morten Sandquist foredraget «Erfaringer fra 

Norsk styrkesjef i NATO». 6 oktober holdt Kom Egil Vasstrand foredraget «Pirater, narkotika 

og terror i det maritime domenet i Midt-Østen». 10 november holdt Kom Sigurd Smith 

foredrag om «Steg 3 i Sjøforsvarets omstilling/utvikling». 

Kveldsforedrag: 7 januar holdt Vadm Kjetil Olsen foredraget «Skiftende 

sikkerhetsutfordringer og endrede trusler – NATOs dilemmaer». 1 mars holdt 

Forsvarsminister Ine Søreide foredraget «Kampkraft og bærekraft i en usikker tid». 21 april 

holdt forsvarsattaché Fkom Gunnar Heløe foredraget «Russland/USA – Russland/Norge, 

Cyber provokasjoner mm». 25 april holdt forsker fra Militærhøgskolan i Sverige Tomas Ries 

foredraget «Russland og vår sikkerhet! Globale sikkerhetstrender». 
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I høstsesongen: 9 september holdt forsker Ståle Ulriksen foredraget «Norge i den nye 

geopolitikken». 19 oktober holdt Adm og Forsvarsjef Haakon Brun-Hansen foredraget 

«Status og utvikling av Forsvaret». 28 november holdt Sjef MJK og sjef Politiets Deltagruppe 

foredraget «Samarbeidet mellom Forsvaret og Politiet». 

Andre arrangementer 

I mai og oktober ble det avholdt vinsmaking på Madam FRA, Bergenhus. 

SMS arrangerte også i 2017 17 mai frokost om bord på Statsraad Lehmkuhl. 

Ifm Marinens dag 12 april var SMS medarrangør på et sosialt opplegg om bord på en fregatt 

som lå fortøyd i Bergen Havn. 

24 august ble det avholdt en politisk debatt i aulaen på Sjøkrigsskolen. Ordstyrer var vår 

egen Jacob Børresen. 

 

Det har vært god oppslutning på alle arrangementene. 

 

Rekrutteringsutvalget 

SMS nye lokalforening i Stavanger ble etablert 6 april. Tidligere medlem av Hovedstyret, 

kommandør Kjellin arbeider videre med etablering av en lokalavdeling i Harstad. SMS har 

likevel vedvarende utfordringer med å rekruttere nye medlemmer. Flere tiltak er iverksatt 

for å rekruttere spesielt unge medlemmer og OR personell, bla er det rekruttert yngre 

medlemmer til hovedstyret, økt fokus på profilering av foredrag og arrangementer gjennom 

Facebook og web-siden, arrangementer på SKSK, profilering via internkamera på SKSK og 

samtaler med kadetter. I tillegg har lokalforeningene gjort en innsats for å engasjere yngre 

medlemmer lokalt. Tilbakemeldinger tyder på at SMS ikke fenger det yngre befalet. Her 

kreves en felles innsats og trolig også en endring av profil og retorikk. 

Det er i 2017 startet arbeid med design av en ny rekrutteringsannonse, og det arbeides med 

å få på plass en ny brosjyre. Arbeidet var ikke avsluttet ved årets utløp. SMS er også i dialog 

med Valkyrien mtp gjennomføring av felles arrangementer der ungdommens preferanser 

skal stå i sentrum. Lokalforeningenes innsats er uvurderlig mtp rekruttering. Her er det viktig 

at hovedstyret går i dialog for å innhente erfaringer og forslag til tiltak. Det bør utarbeides en 

felles strategi for rekruttering som inneholder tiltak og retorikk som kan støtte 

rekrutteringsarbeidet lokalt. Det bør vurderes om det bør etableres et ungdomsutvalg som 

kan bistå hovedstyret i arbeidet med å beholde eksisterende og rekruttere flere 

medlemmer, spesielt blant unge og OR. Det bør også vurderes å invitere foredragsholdere 

fra den yngre garde som kan holde foredrag som treffer ungdommen mer direkte ift deres 

tjeneste og karrierenivå. 
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Sjømilitære Samfund – Horten 

 

Lokalstyrets tillitsvalgte i perioden: 

Formann    Jon-Arild Andreassen  

Viseformann   Truls Sanaker 

Sekretær    Jon Knudsen  

Kasserer    Normann Hjørnevik 

Styremedlemmer / L. Stiftelsen Per Jan Skjegstad 

    Per Olav Pettersen 

    Sverre Fiskaa 

Varamedlemmer   Ellef Erik Ellefsen  

Sjalg Ture Mortvedt 

    Svein Eilert Johnsen 

Revisor    Ivar Sjømyr 

 

Medlemmer 

Medlemskartoteket administreres av Generalsekretæren i hovedstyret. Det ble også i 

2017 gjort en geografisk justering av SMS medlemmene i vår region som nå omfatter 

Vestfold, Buskerud og Telemark. Dessverre har 2 medlemmer gått bort i året som gikk, men det har kommet til 3 nye 

medlemmer. Dette vil si at medlemstallet nå pr. 31.12.17 totalt er 291 medlemmer som tilhører vår lokalavdeling. 

Foredragsserien 

Lokalavdelingen har også i 2017 samarbeidet med Horten og Omegn Forsvarsforening og videreført den årlige 

foredragsserien som startet i 1985. 

Følgende foredrag og andre aktiviteter er avholdt i 2017: 

Dato  Tema    Foredragsholder / paneldeltagere 

26. januar Status i Sjøforsvaret  Fungerende stabssjef i Sjøforsvaret 

      Flaggkommandør Thomas T.  Wedervang. 

 1. mars  Vestfold under den kalde krigen Områdesjef i HV og forfatter 

      Kaptein Erlend Larsen. 

5. april  Sjøkrigsskolen 200 år  Flaggkommandør Hans Chr. Helseth. 

30. mai  Hybridkrig mot Norge  Konsulent Benjamin Braaten, 

      Konsulent Kenneth Westvik. 

  Norge trenger et kystforsvar  Kommandørkaptein Svein Jarl Jacobsen, 

      Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen. 

12. august Messemiddag,    Sjøkrigsskolen, Sjøforsvaret, 

  Sjøkrigsskolen 200 år  Sjømilitære Samfund avd. Horten. 
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28. september Ryggraden i Sjøforsvarets utdanningsorganisasjon  

Tidligere sjef for Befalskolen 

    .  for Sjøforsvaret , kommandørkaptein  

      Per Jan Skjegstad. 

18. oktober Hva skjer på Karljohansvern.  Tidligere Kommandant på KJV. 

      Kommandørkaptein Truls Sanaker.  

16. november Linjene fra den kalde krigen  til utviklingen av dagens totalforsvar 

Beredskapssjefen i Vestfold Jan Helge Kaiser. 

    . 

1. desember Stiftelsesmiddagen for 182. gang Sjømilitære Samfund Hovedstyre, 

      Sjømilitære Samfund avd Horten, 

      Horten og Omegn Forsvarsforening. 

 

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 avbalansert måte, med foredrag og åpne informasjonsmøter om forsvaret og 

lokalsamfunnet i fortid og fremtid. Deltagelsen på møtene har også i år vært litt varierende, men stort sett meget god. 

Styremøter - Årsmøte i 2017 

Det ble i 2017 avholdt 11 felles styremøter med Horten og Omegn Forsvarsforening: 

16. januar, 13. februar, 20. mars, 24. april, 29. mai, 26. juni, 7. august, 18. september, 

23. oktober, 27. november og 18. desember. 

Årsmøte for 2017 ble avholdt den 26. januar 2017. 

Andre aktiviteter og representasjoner 

Tradisjonen tro samlet mange forsvarsvenner seg ved Samfundsbygningen 17. mai for å ta del i flaggheisen og 

bekransningen av Minnebautaen over Sjøoffiserer som falt under annen verdenskrig. Marinemusikken spilte og 

Kommandør Knut Walbækken holdt en fin minnetale før han la ned en krans på vegne av Kommandanten på Karljohansvern 

og SMS. Etter et meget stilfullt og vellykket arrangement fortsatte mange av de tilstedeværende inn i Samfundsbygningen 

til den tradisjonelle 17. mai frokosten. 

Lørdag den 12. august ble Sjøkrigsskolens 200 års Jubileum markert i Horten ved at skolefartøyet Statsraad Lehmkuhl 

besøkte byen og hadde flere timer med ”Åpent skip”. Deretter ble det arrangert en Messemiddag på Sjømilitære Samfund 

med erter, saltkjøtt og flesk samt is til dessert for de vel 100 deltagerne. Flaggkommandør Hans Christian Helseth sto for og 

ledet arrangementene med støtte fra Sjøkrigsskolen, Sjøforsvaret og Sjømilitære Samfund avd. Horten. 

Stiftelsesmiddagen ble avholdt for 182 gang, fredag den 1. desember, på tradisjonelt vis, med innledende Kirkeparade til 

Horten Kirke. Etter en liten velkomst forfriskning tok de 112 festdeltakerne imot årets hedersgjest, som i år var Sjef for 

Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes. Forberedelser og planlegging ble utført av Hovedstyret ved 

generalsekretæren, i samarbeid med Ceremonimester Per Olav Pettersen, Toastmaster Ellef E. Ellefsen samt HOF og SMS 

lokalavdeling Horten. 

Samfundsbygningen  

Fra 1. januar 2017 ble Samfundsbygningen og det nye hotellet (som åpnet 1. februar) lagt under en ny og felles driftsform, 

Stiftelsen Sjømilitære Samfund Kulturarv. Dette vil si at Stiftelsen står ansvarlig for bygningene og Vertskapet ansvarlig for 

den daglige driften av hotellet og restauranten. 
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Samarbeid med Horten og Omegn Forsvarsforening 

Lokalavdelingen har i det inneværende året fortsatt det meget gode samarbeidet med Horten og Omegn 

Forsvarsforeningen. 

 

Stiftelsen Sjømilitære Samfund Kulturarv - Årsberetning 2017 

Bakgrunn 

SMS generalforsamling vedtok 26. mars 2015 at det skal arbeides aktivt for å opprette en 

stiftelse, Sjømilitære Samfunds Kulturarv, for ivaretagelse av Samfundsbygningen 

kulturhistoriske verdier på Karljohansvern. Målsetningen er å etablere stiftelsen med et 

driftsgrunnlag som skal gjøre vedlikehold av Samfundsbygningen selvfinansierende i et 

langsiktig perspektiv. 

SMS overdro Samfundsbygningen (gavebrev datert 1.1.2017) til Stiftelsen Sjømilitære 

Samfund kulturarv som ble opprettet samme dag. I gavebrevet blir det gjorde rede for 

Stiftelsens verdier (aktiva og passiva). Stiftelsen er registret i Stiftelsesregistret (Brønnøysund 

registrene) med org.nr. 918 338 772. 

Nytt Hotell ble åpnet 8. februar 2017 og i løpet av vinteren 2017 ble nytt og utvidet 

driftskonsept iverksatt. 

Stiftelsesstyret 

SMS oppnevnte følgene stiftelsesstyre: Jørn Espen Brinck-Johnsen, Sverre Fiskaa, Jon Erik 

Halvorsen, Hans Christian Helseth, Ragnar Korneliussen, Tom Egil Lilletvedt og Per Jan 

Skjegstad (styrets leder). 

Styret har avholdt 7 møter i stiftelsesstyret og ivaretar den overordnede driften av Stiftelsen.  

Tomten (gnr 124 bnr 14 i Horten kommune) er festet fra FD. Det ble ved seksjonsbegjæring 

tinglyst 6. juni 2016. Samtidig ble opprettet Sameiet Samfundet hvor Samfundsbygningen og 

Hotellbygningen inngår som to likeverdige seksjoner. Det er avholdt 2 møter i Sameiet 

Samfundet (grunneier).  

Styrets leder har jevnlige møter med vertskapet for ivaretagelsen av den daglige driften av 

Samfundsbygningen. 

Samfundsbygningen. 

Den bygningsmessige tilstand er tilfredsstillende og nødvendig vedlikehold blir gjennomført. 

Alle pålagte tilsyn blir utført og avvik lukkes fortløpende. Til tross for store investeringer de 

senere årene står betydelige arbeider igjen. Den nye driften med 39 ekstra hotellrom og 

betydelig konferansekapasitet gir økt belastning i og høyere slitasje av bygningen. Dette var 

forventet og økte leieinntekter skal dekke opp for disse kostnader. I 2018 vil oppgradering av 

felles toaletter prioriteres, samt forberedelser for omlegging av varmesystemet vekk fra 

fossilt brennstoff til miljøvennlig drift (pålegg 2020). 



7 
 

Den utvidede driften har medført at SMS hotelldrift har mangedoblet antallet ansatte. 

Vertskapet har derfor flyttet ut av leilighet som nå brukes til personalrom, kontorer og 

overnatting for nattevakter. Bygningen er dermed fortsatt bebodd. 

Sommeren 2017 ble det bygd ny uteservering på plassen foran verandaen. Uteserveringen 

ble en suksess og bidrog sterk til å opprettholde aktiviteten gjennom sommersesongen, en 

periode hvor det er lav aktivitet i næringslivet. 

Økonomi: 

Leieinntektene i 2017 ble betydelig høyere enn budsjettert og viser god økning fra 2016. Selv 

om en bare har erfaring fra ¾ driftsår og noen innkjøringsutfordringer er styret optimistisk 

med tanke på den framtidige drift. Foreløpige tall viser at Stiftelsens leieinntekter i 2017 har 

økt med ca. 60%  ift 2016. Utsiktene for 2018 er gode. 

Utfordringene for de nærmeste årene er nedbetaling av kortsiktig gjeld som ble tatt opp ifm 

byggingen av spisesalen og avsetninger for ombygging av fyranlegget. 

 

Årsberetning for Sjømilitære Samfund, Oslo for driftsåret 2017 

 

Styret 

Styret har for 2017 bestått av: 

Leder:   Erik Brauner  

Styremedlem:  Ola Bøe-Hansen  

Styremedlem/kasserer: Petter A. Ask  

Styremedlem/sekretær:Knut Holth-Larsen 

Varamedlem:  Thomas Slensvik 

Varamedlem:  Arne Paakjær 

Revisor:  Johan de Vries 

Valgkomite:  Ola Bøe-Hansen 

Valgkomite:  Anders Veel    

 

Styrets aktiviteter 

Det har vært avholdt 4 styremøter samt jevnlig kontakt pr telefon og E-post.  

Veterandagen 

8. mai kl. 1200 for marinens veteraner ved Orlogsgasten. Markeringen er i regi av SMS, Oslo. 

Telefon  
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Nytt telefonnummer: 940 82 280.    

Internett – E-post 

SMS, Oslo har egen hjemmeside.  

SMS, Oslo har 3 nye E-adresser: post@smsoslo.org, denne brukes ved utsendelse av mailer.  

medlem@smsoslo.org brukes ved endringer i medlemsstatus og ved påmelding til arrangement. 

kasse@smsoslo.org brukes ved henvendelser til kasserer.  

Møte- og foredragsvirksomhet 

Arrangementene i Oslo Militære Samfunds lokaler i regi av SMS, Oslo er jevnt besøkt. 

 Følgende møter og arrangementer har vært avholdt: 

25. januar 2017  Oppdatering av situasjonen i Syria og Irak. Orlogskaptein Thomas Slensvik. 

(Til stede foredrag/middag 41/24) 

 

22. februar 2017 Hvor går USA under president Donald Trump ? 

Tidligere professor i internasjonal historie ved universitetet i Oslo. 

Geir Lundestad.  (Til stede foredrag/middag 30/19) 

 

29. mars 2017  Russiske kapabiliteter – økonomi og militærmakt. 

Seniorforsker ved FFI, Tor Bukkevoll. 

(Til stede foredrag/middag 35/18) 

 

27. september 2017 Langtidsplan for forsvaret, 2 % – løftene og stortingsvalget. Utfordringer i 

forsvarspolitikken fremover. 

Tidligere administrerende direktør FFI, Nils Holme. 

(Til stede foredrag/middag 30/29) 

 

25. oktober 2017 Redningstjenesten i Norge. 

Redningsleder hovedredningssentral sør. Nils Ole Sunde. 

(Til stede foredrag/middag 23/19) 

 

22. november 2017  Fra horisonten og ut. 

Sjef Sjøforsvaret Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes. 

(Til stede foredrag/middag 38/30) 
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Andre aktiviteter Oslo 

Andre arrangementer hvor SMS medlemmer har vært representert. 

  

8. mai  Blomsternedleggelse på Orlogsgasten i forbindelse med veterandagen. 

  Bekransning av krigsseilermonumentet.  

 

17. mai  Blomsternedleggelse på Tordenskjoldsstatuen. 

  Blomsternedleggelse på Orlogsgasten. 

  Samling i Oslo Militære Samfund med kaffe, kake og tale for dagen.  

 

4. desember SMS Stiftelsesmiddag i Horten. 

 

Regnskap 

 

Egenkapital 01.01.17. kr. 153 559,27 

Årets resultat         - kr.   17 214,90 

Egenkapital 31.12.17. kr. 136 344,37 

 

Sekretariat på Akershus Festning har vært bemannet fra kl 1000-1400 hver mandag i januar, februar, 

mars, april, september, oktober og november. 

 

Erik Brauner 

Leder 

Sjømilitære Samfund – Oslo 

 

Sjømiltære Samfund avd. Stavanger – årsmelding 2017 

 

Sjømiltære Samfund avd. Stavanger stiftet 6 april 2017 med følgende styre:  

Leder:   Flm Sølve bruvik 

Nestleder:  Siv Frode Bergersen 

Styremedlem:.  Lt Tonje Olafsen 
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Styremedlem:  Fltm Jørn H. Johansen 

Styremedlem:  Fkom Hans C. Helseth 

Varamedlem.  Siv Erlend Hognestad 

Varamedlem. Siv Torstein Waehler 

Aktivitet 2017: 

Frokostforedrag: Us navy Kadm Brad Skillman, JWC 

Kveldsforedrag: Nordområdene Fkom Hans C. Helseth 

Sommerfest 

SMS  avd Stavanger jobber aktivt med å etablere en medlemsoversikt over medlemmer tilhørende 

Rogalandsregionen.  

Vi har som mål å ha 6-7 arrangementer i året, der flertallet blir kveldsforedrag.  

SMS avd. Stavanger jobber for å få et godt nettverk og samarbeid med andre interesseorganisasjoner i 

regionen, slik som LMS, ENVIO, og SIFOR 

 

Øvrig aktivitet i Sjømilitære Samfund 2017 
 
Det har i 2017 vært arbeidet aktivt med å etablere lokalavdelinger i Stavanger og Harstad.  
SMS er tilfreds med at avdelingen i Stavanger ble etablert i 2017. 

 

Sjømilitære Samfund - Medlemmer 

 ÆRES EVIG TJGJ ITJG BMED SUM 

Pr 31.12.16 9 1 1304 1059 32 2405 

Pr 31.12.17 10 1 1286 1078 30 2405 

Tilgang 1 0             -18 +19 -2 0 

 
   Utviklingen i antallet medlemmer fremgår av tabellen ovenfor. Dette året har tilførsel vært 

nøyaktig på nivå med avgang. SMS vil selvsagt fortsette arbeidet med å rekruttere fra både OF 
og OR, og håper på økning i medlemsmassen fremover. En vil også intensivere arbeidet med å 
rekruttere bedriftsmedlemmer som er viktig både for nettverksbygging og for Samfundets 
økonomi. 

 
Markering av medlemmer gått bort i 2017 – 18 personer 

Kapteinløytnant Finn Emil Lund  28 februar 
Orlogskaptein Hans Nystad   8 april  
Kapteinløytnant Bjørn Wiggo Nebell  22 mai 
Kommandørkaptein Bjørn-Olav Johansen 22 mai 
Kapteinløytnant Håkon Johan Hanssen 26 mai 
Kontreadmiral Ole Fredrik Berg  8 juni 
Kapteinløytnant Bjørn Hansen   28 juni 
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Tidl forsvarsminister Jørgen H. Kosmo  24 juli 
Kommandørkaptein Egil Arnt Bjørnsen 25 juli 
Kommandørkaptein Martin Olai Lillevik 28 juli 
Orlogskaptein Hans Henrik Gerhard Klouman 19 august 
Orlogskaptein Helge Philip Kvello-Aune 12 september 
General Arne Solli    20 september 
Orlogskaptein Arvid Schou   28 november 
Orlogskaptein Jon Holger Skjøren  8 oktober 
Kaptein Hans Jacob Berntsen   9 oktober 
Kapteinløytnant Ole Petter Salen  29 oktober 
Halvard Magne Kausland   21 desember 
 
 
 
Sjømilitære Samfunds Sjømaktpris ble instituert i 2007 og tildeles beste avgangselev ved 
Sjøkrigsskolen i faget ”Sjømakt”. Hensikten er å stimulere kadettenes innsats og interesse for 
fagkretsen lagt inn under dette sentrale temaet. Prisutdelingen 2017 fant sted ved 
Sjøkrigsskolen i tilknytning til avslutningsseremonien for årets avgangskull. Sjømaktprisen 2017 
ble tildelt kadett Mikkel Karlsen fra Hæren. Premien er et skipsur montert på teakplate, samt 
et diplom. 
 
 
Økonomi 

   Budsjettet for 2017, - fremlagt under forrige generalforsamling, estimerte et beskjedent 
underskudd i driften. Regnskapet 2017 viser et lavere underskudd, nemlig vel kr 24.000,- Som 
vanlig vil driftsår uten Sjømaktseminar gå noenlunde i balanse økonomisk. Regnskaper for 
2017 og budsjettet for 2018 vil bli gjennomgått i detalj under generalforsamlingen, også for 
driften av NTfS. Driften av Samfundsbygningen som ble overdradd til «Stiftelsen Sjømilitære 
Samfund kulturarv» pr 1 januar 2017. Regnskapene for SMS og Harlans Legat ble 21 februar  
2018 godkjent av revisor. Revisors erklæring vedlegges. 

 
Faggrupper 
 
Marineingeniørgruppen 
Marineingeniørgruppen har hatt følgende aktiviteter i 2017 

• Harlans seminar ble gjennomført på Solstrand fjordhotell i Os fra 2-3 november 2017.  
• Generalforsamlingen ble avholdt i forkant av seminaret på formiddagen den 2. november.   
• Det er avholdt 4 styremøter i 2017 
• Det er i dag 289 medlemmer i Marineingeniørgruppen 
 
Årets Harlans seminar hadde 79 deltakere.  Tema var «Autonome systemer i en sjømilitær sammenheng». 
Gode presentasjoner med påfølgende diskusjoner bidro til læring og erfaringsoverføring i tråd med gruppens 
statutter. Marineingeniørgruppen er opptatt av rekruttering og hadde på seminaret stor deltakelse fra 
Sjøkrigsskolen.  Hele sisteårskullet innen tekniske fag var invitert.  På seminaret var de aktive og kom med gode 
bidrag til diskusjoner.   
Under generalforsamlingen var forvaltningsalternativer av legatet diskutert.  I dagens rentemarked er 
avkastningen av legatet meget begrenset. Styret i marineingeniørgruppen fikk i oppdrag fra 
generalforsamlingen å jobbe med denne saken og fremme en beslutningssak på dette.  Dette arbeidet pågår og 
koordinert med Sjømilitære Samfund. 
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Styret har følgende sammensetting etter generalforsamlingen: 
Åge Vetaas (leder) 
Eivind Engelsen (styremedlem) 
Ronny Høgh (styremedlem) 
Øyvind Tengesdal (styremedlem) 
Tor Hilmar Stavang (styremedlem) 
 
 
Åge Vetaas 
Leder for SMS/M-gruppen 

 
Årsberetning 2018 marinens sanitetsoffisersforening 
 
Aktiviteter gjennomført i året 2018 
 
• 4-6 januar. Deltagelse på Sanitetsinspektøren`s årlige fagseminar. 
• 16 mars. Styremøte på KNM T/Haakonsvern. 
• 22 juni. Generalforsamling, valg av nytt styre.  
• 23 juni Grillkveld på periskophytten med foredrag av Sersjantmajor Tore Mehus, 

Haakonsvern.  
• 11 aug, deltagelse krigseilermarkering Mandal.  
• 20 okt. SKSK 200 år, jubleeum Grieghallen. Deltagelse med 3 stk fra styret, 23 stk fra 

foreningen. 
• 1 desember. Deltagelse stiftelsesmiddag Samfundsbygningen Horten. 3 stk. 
• 7 desember. MSOF Juleavslutning. Bergenhus festning, fritidsmessen.  
• Generell god deltagelse på frokostforedrag og kveldsforedrag i SMS regi på Sjaluppen og 

Kommandantboligen. 
• Styret har vært representert i ulike minnemarkeringer. 
• Foreningen har vært aktiv i OMT prosess og bidratt til innspill for medisinsk personell. 
• Gruppen har ca 80 medlemmer 
 

Rapport for året 2017 til SMS hovedstyre fra SMS faggruppe strategi 
 
MARSTRAT er en faglig strategigruppe i Sjømilitære Samfund. Faggruppen har et eget 
mandat gitt av SMS generalforsamling 31. mars 2005 og retningslinjer oppdatert og godkjent 
av SMS hovedstyre per 1. februar 2016. Gruppen har 33 medlemmer. Fire nye medlemmer 
kom til i 2017. Faggruppen består av både pensjonerte og stadig tjenestegjørende med 
tilhold hovedsakelig i Oslo og Bergen. Faggruppen har fulgt, og utført, sin handlingsplan for 
2017. Faggruppen har fremmet råd til SMS president, produsert skrifter og artikler samt søkt 
å informere beslutningstagere i flere møter om behov for å følge opp NATO 2 prosentmålet, 
behov for nye overflatekampfartøyer etter korvettene, behov for seks undervannsbåter 
samt faren ved å redusere lengde, innhold og kvalitet på den sjømilitære utdanning ved 
Sjøkrigsskolen.  
Faggruppen har brukt mye tid på å følge arbeidet med utdanningsreformen og bidratt til å 
formulere et tydelig skriftlig budskap om en forestående skandale idet Sjøkrigsskolen legges 
om til å gi en mye dårlig utdanning enn dagens Sjøkrigsskole. Problemet er primært den 
politiske beslutningen og de føringer som ligger der. Faggruppens vurdering er at Forsvaret 
selv ikke har maktet å stå imot, eller ikke har villet. Forsvaret synes å være opptatt av å gjøre 
det beste ut av oppdraget og da primært at det dreier seg om å gjøre utdanningsordningen 
mye billigere slik at mer penger kan brukes til blant annet å få bemannet flere fartøyer og 
mere seiling.  
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Faggruppen har videre satt seg inn i situasjonen til KJK og MJK. Den utarbeidet et utkast til 
notat som argumenterte for at KJK burde samordnes med MJK. Dette notat ble ikke 
videresendt fra faggruppen idet det ble oppfattet at KJK i dag er en viktig ressurs å beholde i 
Sjøforsvaret. Faggruppen er imidlertid av den oppfatning at MJK må vies oppmerksomhet. 
Det er viktig at maritime spesialoperasjoner kan utføres slik nedfelt i Forsvarets doktrine for 
maritime operasjoner. Faggruppen mener at MJK i dag er for marginalisert i Forsvarets 
Spesialstyrker.  
Det er avholdt 11 møter i 2017 og det har vært et godt og aktivitet engasjement både i og 
utenfor møtene. Faggruppen slår imidlertid fast at vi synes vi har oppnådd lite, og det stilles 
spørsmål ved om SMS og/eller faggruppen er slagkraftig nok. 
 
 
23 januar 2018 
 
For faggruppen, 
Geir Kilhus 
Henning Amundsen 
Trond Grytting 
Styret i faggruppen 
 
 
Faggruppe Marineøkonomene 
Gruppen er inaktiv. 
 
 
 
 
 
 
SJØHEIMEVERNETS INTERESSEFORENINGS ÅRSMELDING 2017 
 
1. GENERELT 
Sjøheimevernets interesseforening har gjennom året som er gått, vært aktiv og ivaretatt 
hovedformålet "å bidra til SHVs tarv og utvikling" gjennom informasjonsarbeid, påvirkning og nært 
samarbeid med hovedorganisasjonen og andre relevante institusjoner i og utenfor Forsvaret. 
 
 
 
2. SAKER 
Det har vært fokus på flere saker, men den mest krevende også i 2017 har vært å arbeide for at SHV, 
som en viktig beredskapsorganisasjon innenfor HV, fortsatt skal være relevant. Dette har vært et 
kontinuerlig arbeid opp mot Storting og Regjering.  
 
3. ORGANISASJON 
Medlemstallet i foreningen har det siste året holdt seg nogenlunde stabilt 62 etter en jevn stigning 
fra 0 ved opprettelsen høsten 2012. Arbeidet med å verve nye medlemmer innen for SHVs 
organisasjon har ikke vært prioritert siste året.  
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Det har i perioden ikke vært gjennomført 3 telefonstyremøter. Dette skyldes i all hovedsak praktiske 
årsaker.  
 
 
4. ØKONOM 
Foreningen mottar årlig en godtgjørelse fra SMS Hovedstyre basert på medlemstallet ved hvert års 
slutt. Første gang utbetalt for året 207med en sum av kr 10000,-.  Det har vært små utgifter i 
perioden og foreningens økonomiske situasjon er derfor god. 
  
5. UTFORDRINGER 
Foreningen ser følgende utfordringer i 2016: 
1. Den politiske behandlingen av SHV i Regjeringen basert på vedtaket rundt landmaktsutredningen 
kan gi grunn til å tro at et SHV igjen kan se lyset. Dette har ikke minst fått  aktualitet gjennom sjefen 
for Sjøforsvarets klare uttalelser om et behov for et SHV også i fremtiden. 
2. Medlemsverving. SHVIF vil i større grad fokusere på medlemsverving gjennom sosiale media og 
presse. 
 
 
 
Mvh  
Tore Lasse Moen 
Formann 
 
 

 
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 
NTfS har i 2017 hatt meget god tilgang på variert stoff. 
En tredelt artikkelserie (2017/18) om nye undervannsbåter synes å ha fattet interesse. 
Likeledes har det vært godt engasjement rundt konsekvenser av Langtidsplanen for 
Sjøforsvaret. Selv om Langtidsplanen er vedtatt skal den gjennomføres, så Forsvaret er 
fortsatt inne i en spennende fase. Videre er det fortsatt usikkerhet om Regjeringens evne og 
vilje til å nå 2% målet. Sjøheimevernet er nedlagt, men ikke dødt.  Medlemmene oppfordres 
derfor til fortsatt å benytte NTfS som talerør for sine meninger til det beste for Sjøforsvarets 
tarv og utvikling. 
Redaksjonen takker alle artikkelforfatterne for positive bidrag til et godt tidsskrift og 
oppfordrer leserne til å rekruttere nye abonnenter! De får et interessant og godt produkt til 
en rimelig pris, og jo flere vi er, jo større påvirkning. 
 
 
Sjømilitære Samfunds Forlag 
Det er ikke opprettet ny avtale om forlagsdrift eller utlyst stilling som Forlagsredaktør, men 
intensjonen er å få i gang virksomheten igjen. Hovedstyret er gjort kjent med at et medlem 
er interessert i å revitalisere forlagsdriften. 
 
Prisoppgaver 
I 2017 ble det mottatt to besvarelser ifm utlyste prisoppgaver. En ble belønnet med:  
2. klasse, sølvmedalje, diplom og gavesjekk stor kr 15.000 til kommandørkaptein Frank Tore 
Laugen. Tittelen var «Sjøforsvaret – et moderne, men synkende bidrag innen 
fellesoperasjoner».  
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Den andre besvarelsen ble bedømt til 3. klasse – Hederlig omtale, diplom og gavesjekk stor 
kr 5.000 til kvartermester Mats Mollandsøy. Tittel: «Heads up display på Skjold-klassen». 
Prispengene er belastet O. Hansens Fond. 
 
Nettredaktør 
 
Magnus Vean og Simen Kvalvaag Knudsen tok over stafettpinnen som nettredaktører etter 
kommandør Bjørn Kvisgaard. For SMS er internett et viktig verktøy for å kommunisere med 
sine medlemmene, og styret tilstreber derfor aktiv bruk av egne internettsider 
(www.sms1835.no) og Facebook-siden vår (www.facebook.com/sms1835). Dette er kanaler 
som vi når en stor andel medlemmene med, og brukes for å formidle nyheter, aktuelle saker 
og arrangementer. Alle medlemmer oppfordres til å følge SMS sin Facebook-side. På vår 
internettside www.sms1835.no publiseres blant annet NTfS, aktuelle saker, og alle 
arrangementer i regi av SMS og samarbeidspartnere. 
SMS hadde ved årsskiftet 1584 følgesvenner til sin Facebook-side - en økning med 61 følgere 
fra sist år. I tillegg har vi i år en økning på antall "likerklikk" på Facebbok-siden og 
arrangementer. Gjennom Facebook.com sitt eget verktøy for brukerstatistikk ser man at 
følgere er fordelt i hele landet, i tillegg til noe utland. I Norge er hovedvekten av følgerene 
fra Bergen med 1/3. Deretter følger Oslo, Horten og Stavanger. Av medlemsmassen er 85% 
menn og 15% kvinner. Facebook siden har i 2017 fortsatt arbeidet som ble startet i 2016, 
med fokus på videreformidling av nyhetssaker av en sjømilitær karakter, nyheter fra vår 
egen organisasjon, og formidling av arrangement. 
 
Lommealmanakken 
Fra 2018 er ordningen med utsendelse av SMS lommealmanakk vedtatt avsluttet.   
 

Avslutning 
Sjømiltære Samfunds hovedtstyre var vertskap for SMS Kontaktkonferanse 21.-22. febr 2017 
i Kommandantboligen, Gravdal. Inviterte var æresmeldemmer, hovedstyrets medlemmer, 
representanter fra faggrupper og lokalavdelinger samt enkelte ressurspersoner i SMS. Antall 
deltakere var over 20 under konferansen. 
Kontaktkonferanse gjennomføres normalt hvert annet år i de år det ikke gjennomføres 
Sjømaktseminar. Hovedfokus er strategiarbeider og handlingsplaner for Sjømilitære 
Samfund, samt belyse viktige satsingsområder for foreningen iht foreningens formål. Det 
vises ellers til SMS lover paragraf 5F. 
Et av høydepunktene på kontaktkonferansen i 2017 var kontaktkonferansens enstemmige 
opptagelse av Kommandørkaptein Sverre Fiskaa som æresmedlem i Sjømilitære Samfund. 
Dette ble iht tradisjon markert på stiftelsesmiddagen i Samfundet, Horten 1. desember. 
 
Sjømilitære Samfund har i 2017 hatt vesentlig fokus på oppfølging av Forsvarets Langtidsplan 
(LTP) 2017-2020. 2017 var det første året i den vedtatt LTP – godkjent i Stortinget 15. 
november 2016. 
11. september 2017 var det Stortingsvalg og SMS hadde direkte dialog med en rekke 
politiske partier, og sentrale politikere, i tiden forut for valget og under valgkampen. SMS 
gjennomførte også en et valgmøte med paneldebatt på SKSK i 24. august med æresmedlem 
og FKOM Jacob Børresen som ordstyrer. 
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Sjømilitære Samfund har gjennom direkte påvirkning på flere av våre politiske partier bidratt 
til at Forsvaret nå er høyere på sakslisten til politikere og politiske partier. Sjømilitære 
Samfund mener at slik påvirkning er meget sentralt for foreningen og vårt formål. 
 
Sjømilitære Samfund ønsker å påvirke beslutningstakere på en etterrettelig måte, med 
faglige vel begrunnede meninger og gjennom en form som oppfattes ansvarlig. Vår integritet 
som en faglig organisasjon med en klart uttrykt målsetting om å jobbe for Sjøforsvarets Tarv 
og Utvikling skal videreføres og forsterkes fremover. 
 
Sjømilitære Samfunds visjon er aktivt å bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og 
anerkjennelse som forsvarsgren. Dessuten være en  
 
Arena hvor generasjoner møtes 

 
Vedtak: Årsberetningen godkjent? 
 
 

2. Forslag til endring av SMS lover 

Sjømilitære Samfund har gjennomført en grundig gjennomgang av foreningens lover. Fra 

dette arbeidet er det avdekket at lovene med stor fordel bør oppdateres på en rekke 

områder og paragrafer. 

Spesielt må lovene oppdateres for å synliggjøre at Sjømilitære Samfund også favner om våre 

nye spesialister og befalskorps gjennom den vedtatte personellreformen - Ordning for 

Militært Tilsatte (OMT) 

Hovedstyret har beskrevet en prosess med tilhørende plan som vil lede frem til en 

ekstraordinær generalforsamling, tentativt i juni 2018. Det vises ellers til SMS lover paragraf 

12. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen beslutter at Hovedstyret nedsetter et utvalg som utreder 

en gjennomgående revisjon av Sjømilitære Samfunds lover. 

Forslaget til nye lover skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling 

innen utløpet av juni 2018. 

 

3. Retningslinjer og satsingsområder for SMS 2018 
 

Sjøforsvarets dag 12. april vil i 2018 bli markert i tett samarbeide med Marinen og 
Kystvakten og vil bli markert med en mottakelse på en fregatt i Bergen 13. april.  
Rekrutteringsutvalget vil opprettholde fokus på å nå frem til tjenestegjørende offiserer 
gjennom jevnlige stands på Haakonsvern, en økt tilstedeværelse på kveldsforedrag i regi av 
SMS og BMS, samt tydelig tilstedeværelse på Sjøkrigsskolen. Informasjonsskjermer på HOS 
og SKSK vil bli nyttiggjort for å nå frem til flere. Vi ser også for oss å benytte SMS sin 
nettside mer aktivt i rekrutteringsarbeidet. I 2015 kom vi i gang med salget av 
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pins/mansjettknapper /slipsnål med SMS-logo. Dette arbeidet kommer til å fortsette i 
forbindelse med stands på arrangement hvor dette er naturlig. Det at flere kan bære disse 
effektene og slik viser tilhørighet til SMS, vil bidra positivt til foreningens arbeid. 
 
Sjømilitære Samfund arrangerer Sjømaktseminar 6.-7. september i Bergen. Dette blir 
første gang seminaret gjennomføres i Bergen. SMS besluttet på kontaktkonferansen i 2017 
at våre tradisjonsrike sjømaktseminarer for fremtiden vil gjennomføres i Bergen. Viktigste 
grunn til dette er at seminaret vil bli lettere tilgjengelig for en større deltakermasse – 
spesielt våre yngre tjenestegjørende medlemmer og våre kadetter på Sjøkrigsskolen. Tema 
for årets seminar er «Sjømakt i en usikker tid». Sjømaktseminaret 2018 vil være det 16. i 
rekken av våre seminarer. 
 
En målsetting med rekrutteringsarbeidet er at medlemsmassen minst skal opprettholdes 
gjennom året på lik linje med 2017 – dvs om lag 2400 medlemmer. Antall årsverk i 
Sjøforsvaret er forventet å være stabilt gjennom 2018. Innføring av spesialistbefal i 
Forsvaret er godt kjent for hovedstyret. Denne endringen, Ordning for Militært Tilsatte 
(OMT), må medføre at SMS skal være tydelige på at foreningen også favner om denne 
kategorien befal. SMS er en forening hvor generasjoner møtes, og selvfølgelig er 
medlemskap også ønskelig blant spesialister. Rekrutteringsutvalget er vedvarende 
oppmerksom på å rekruttere spesialistbefal. Det må aldri herske tvil om at SMS skal favne 
om alle som «brenner» for Sjøforsvaret – uavhengig av tilsettingsstatus, alder, kjønn eller 
grad. 
Videreføring av prosjektet med ny hjemmeside på internett vil ha høy prioritet også i året 
som kommer. Hovedstyret har stor tro på at hjemmesiden (www.sms1835.no) og facebook 
(sms1835) vil bidra til å gjøre SMS lettere tilgjengelig for våre medlemmer. Dedikerte 
styremedlemmer i SMS hovedstyret har elektroniske medier som sitt ansvarsfelt. 
 
Det vil bli spesielt vektlagt å kommunisere med beslutningstakere på strategisk politisk og 
militært nivå. Betydningen av Sjømakt og forståelse for nødvendigheten av at Norge 
besitter nødvendig Sjømilitær kapasitet, er en vedvarende, fundamentalt viktig sak for 
SMS. Initiativ direkte mot våre politiske partier frem mot valget vil være viktige arenaer for 
å få frem vårt budskap. Dette arbeidet vil bli videreført i 2018 og følgende tema er spesielt 
viktige: 
 
• Sjøforsvarets behov for 6 undervannsbåter – regjeringen hevder at 4 er tilstrekkelig 
• NATOs målsetting om minimum 2% av BNP skal være en reell målsetting og skal 
innfris senest 2024 
• Sjøforsvarets overflatekampevne vil være under kritisk masse når det politiske 
vedtaket om å fase ut våre Korvetter i gjennomføres – forventet gjennomført i 2025 
• Kystvaktstrukturen er redusert i en rekke enkeltbeslutninger med rasjonale i at våre 
maritime helikoptre av typen NH90 skal gi økt rekkevidde til dagens struktur på 13 fartøyer 
• Kystjegerne er en viktig del av Sjøforsvaret og en viktig kapasitet i kystsonen 
• Innhold og kvalitet på Sjømilitær utdanning for offiserer og spesialister i kjølvannet av 
politisk vedtatt utdanningsreform 
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SMS hovedstyret vektlegger sterkt en fortsatt positiv dialog med Stiftelsen Sjømilitære 
Samfunds Kulturarv i Karljohansvern, Horten. Generalsekretær i SMS deltar som fast 
medlem i Stiftelsesstyret og vil sørge for at Hovedstyret er godt informert om utviklingen 
av det første hele driftsåret for denne store satsingen vi har fått gjennomført. 
Hotelltilbygget ble åpnet 10. februar i 2017 og med denne åpningen ble driftsgrunnlaget 
for Vertskapet av Samfundet vesentlig styrket. Sjømilitære Samfund er meget tilfreds med 
utviklingen og bevaringen av vår kulturarv i Horten.  
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SJØMILITÆRE SAMFUND - HOVEDSTYRET OG ANDRE TILLITSVERV I 2016 
 

Hovedstyret        Valgt 
President Kommandør   Sigurd Smith  2014  
Visepresident Flaggkommandør Petter Kammerhuber 2017   
Styremedlem Kommandør  Jon Ivar Kjellin  2017 
Styremedlem Avdelingsdirektør Ivar Johan Knudsen 2017 
Styremedlem Kommandørkaptein Anne Britt Støldal 2017 
Varamedlem Orlogskaptein  Torill Herland  2017 
Varamedlem Kommandørkapt Thomas Lynum  2017 
Varamedlem Løytnant  Simen Kvalvaag Knudsen 2017 
Varamedlem Løytnant  Magnus Vean  2017 
Varamedlem Kommandørkapt Bjørn Ole Grodås  2016 
 
Revisorer 
Kommandørkaptein Ståle Eriksen  For SMS   
Orlogskaptein   Kay G Juvik  For NTfS 

 
Redaksjonskomite - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 
Flaggkommandør  Jens-Jørgen Jensen     
Kommandørkaptein  Karstein Storaas 
Kommandørkaptein Sigbjørn Pedersen   Forretningsfører 
Kommandør  Paal Svendsen  
Løytnant  Simen Frømyr   Nettside redaktør 

 
Bedømmelseskomité for prisoppgaver 
Kommandør   Sigurd Smith    
Admiral  Torolf Rein     
Kommandør  Steinar Nilsen     

 
Valgkomité   
Kommandør  Åsmund Andersen     
Kommandør  Steinar Nilsen    
Løytnant  Grete Varpe Nørgaard 
Løytnant  Christina Pilar Grimstad 

 
Stiftelsesstyre «Sjømilitære Samfund kulturarv» 
Kommandørkaptein  Styreleder Per Skjegstad 
Kommandørkaptein    Sverre Fiskaa 
Arkitekt / Evig medlem   Ragnar Korneliussen 
Advokat     Jon Erik Halvorsen 
Flaggkommandør    Hans Chr. Helseth 
Kommandørkaptein    Espen Brinck-Johnsen 
Kommandør     Tom Egil Lilletvedt 

 
Faggruppeledere 
Marineingeniørene  Kommandørkaptein Jostein Støldal 
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MARSTRAT   Kontreadmiral  Trond Grytting 
MSOF    Orlogskaptein  Atle H Røsseland 
 

 

4.  SJØMILITÆRE SAMFUND – REGNSKAPSÅRET 2017 

    SAMMENDRAG DRIFT 

 

Klasse og Tekst Regnskap Budsjett 

Inntekter   

30 Driftsinntekter 1.427.448 1.251.000 

80 Renteinntekter 59.268 45.000 

Sum inntekter 1.486.716 1.296.000 

Kostnader   

40 Formålskostnader 1.163.662 1.007.900 

60 Kostnader Generalsekretær 249.996 250.000 

60 Arbeidsgiveravgift 35.280                    35.000 

60 Øvrige administrasjonskostnader 61.915 67.000 

Sum kostnader 1.510.852 1.359.900 

Årets underskudd 24.136 63.900  
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BALANSE - Sjømilitære Samfund 31.12.2017 

EIENDELER       2016   2017 

Kundefordringer             63.459 

1501 FORSVARETS PERSONELLSERVICE   2.595.824  2.925.073 

1510 LÅN SAMFUNDSBYGNING            100.114      100.000 

1512 Samfundsbygningen      3.300.000                0 

1513 Lån til interrimsstyret Horten          50.000      0 

1570 Andre kortsiktige fordringer                  8.132        8.132 

1921 BANK 9521 05 16752                 168.891     35.016 

1922 BANK 9521 09 00048 SMS høyrente              286.775        1.167 

1923 Bank Sjøkrigens skjebner         0      72.385 

1925 BANK 9521 09 00021 O.Hansens fond             427.530    384.659 

1930 BANK 9521 05 33053 NTfS                       1.453         1.513 

1935 BANK 9523 05 60651 Profileringsartikler           2.805         2.807 

1936 BANK 3624 50 65331                  680.824    694.216 

SUM EIENDELER              7.622.352       4.288.427 

 

EGENKAPITAL OG GJELD    2016    2017  

2001 FORLAGSFOND         288.101 -   288.101- 

2004 Fond Samfundsbygningen    3.300.000 -    0 

2005 SJØOFFISERENES MESSEKASSE        35.400 -      35.400- 

2006 MARINEØKONOMENE         33.193 -     33.193 - 

2049 DISPOSISJONSFOND    2.943.972-          2.943.972- 

2402 OLAV HANSENS FOND       419.520 -   384.659- 

2403 ELEONORE VEDELERS FOND        48.348 -     48.348- 

2405 GJELD NTfS-OCR INNKR         535.752,-   535.752- 

2740 Oppgjør MVA            11.625- 

2790 Andre off avg (skattetrekk)        18.066,-      25.494- 

2990 Annen korts gjeld     0         6.020- 

Ikke disp res for 2017 (underskudd)            24.137 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD    7.622.352             4.288.427- 
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Kommentarer: REGNSKAPER 2017 – Sjømilitære Samfund 

Driftsregnskap 

Som det vil fremgå av oppstillingen hadde SMS budsjettert et driftsår som ville gå ut med et 

driftsunderskudd på omkring kr 63.900,-.  Driftsresultatet ender på et underskudd omkring 

25.000,- Hovedstyret mener dette er et resultat SMS kan være tilfreds med. Typisk for SMS 

vil år med Sjømaktseminar åpne for en større inntekt, mens «mellomårene», f eks 2017 

normalt går i balanse eller med et mindre driftsunderskudd. 

Likevel ønsker en å anføre følgende kommentarer: 

Inntekter 

En del fordringer har vært vanskelig å drive inn grunnet utfordringer med emailadresser (for 

elektronisk fakturering) og postadresser (for innkreving via giroblanketter).  Inndriving over 

Forsvarets personellservice går greit med månedlig trekk. Likevel er kontingentinngang i sum 

som budsjettert. Dog var en måned i 2015 dobbeltført, korrigert ved bilag 613.  

Samlet var innbetaling av kontingent for alle kategorier budsjettert til 1.049.000,- og det er 

samlet for året innbetalt ca 1.094.000,-.  Dog er noen av kravene fortsatt uavklart, og kan 

påregnes avskrevet når medlemmene kontaktes. 

Generelt for sosiale arrangementer ser man at inntekter normalt er betydelig under utgifter, 

dvs at sosiale arrangementer netto gir negative bidrag til driftsresultatet.  Dette har 

imidlertid Hovedstyret et klart syn på; den sosiale dimensjonen skal ivaretas, og vil aldri 

«lønne seg» økonomisk. 

Året har gitt SMS en ekstraordinær salgsinntekt gjennom sluttoppgjøret for boken 

«Sjøkrigens skjebner», ca 73.000,- 

Videre fikk SMS en gledelig støtte fra Sjefen for Sjøforsvaret (kr 99.500,-) som var et 

betydelig bidrag til driften. 

Utgifter 

Her påpekes kun de vesentligste avvik mellom budsjett og resultat. Posten for 

Hovedstyremøter er betydelig over budsjett.  Forklaringen er todelt: Man har besluttet å 

avholde Hovedstyrets møter i Kommandantboligen i Gravdal, også for å støtte driften der.  

Det er noe dyrere enn alternativet på Haakonsvern. I tillegg har Hovedstyret arrangert en 

sammenkomst for støttespillere og frivillige i desember.  Denne var ikke budsjettforutsatt, 

men Hovedstyret mener det er på sin plass å anende midler og på denne måten takke de 

som gjør en innsats både som tillitsvalgte og frivillige. 

Kostnader til forberedelser av Sjømakt 2018 er over budsjett grunnet en av arbeidsgruppens 

medlemmer som bor på Østlandet og pådrar reisekostnader. 

Videre har SMS hatt en ekstraordinær kostnad ved en bokutgivelse. Kommandør Bjørn Krohn 

tilbød seg å forfatte et særtrykk omkring Samfundsbygningen i Horten og overgangen til 

«Stiftelsen SMS kulturarv». Dette heftet ble delt ut sammen med NtfS nr 4/2017.  Layout og 

trykking kostet en del, men Hovedstyret fant det riktig å dokumentere denne viktige 

historiske hendelsen. 

Driften av Samfundsbygningen skulle i utgangspunktet være et ansvar for Stiftelsen fra 1 

januar 2017. Likevel falt noen «overgangsregninger» på SMS. I tillegg har en funnet at en 

gjeldspost til Husstyret på kr 50.000,- skal avskrives.  Midlene ble anvendt til formalisering og 

dokumentasjon av overføringen av Samfundsbygningen til Stiftelsen i Horten. 
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Balanse 

Den store endringen er overføring av Samfundsbygningen i Horten til «Stiftelsen SMS 

kulturarv» pr 1 januar 2017.  Bygningen, regnskapsmessig satt til kr 3,3 mill er således fjernet 

fra SMS balanse som aktivum, parallelt med at Fond Samfundsbygningen som passivum er 

satt i null. 

Et tilgodehavende på kr 50.000,- er tatt ut, ref kommentar under driftsregnskap over. 

O.Hansens fond er i år belastet med prisoppgaver og støtte til et bokprosjekt om KNM Oslos 

forlis (Flkom J Børresen). Videre er det tilført renter, fondets størrelse er pr 31.12.2017 på kr 

384.659,30. 

 

 

T E Lilletvedt 

Kom/Gen sekr SMS 

 

 

SJØMILITÆRE SAMFUND / HARLANs LEGAT 
Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 178.510,- 

Fondets størrelse pr 31.12.2017 er kr 2.975.430,07 

 

Driften for 2017 er preget av kostnaden ved Harlans seminar på Solstrand primo november. 

Som det vil fremgå er avkastningen av fondet (for 2017 kr 51.659,-) som er plassert i Forsvarets 

personellservice ikke tilstrekkelig til å dekke seminarets kostnader. 

Grunnet en litt uklar innkrevingsprosedyre ble egenandeler for Harlans seminar 2017 ikke overført 

før årsskiftet.  Dette korrigeres i 2018, og vil bedre resultatet for 2017 med ca kr 50.000,- 

Det er igangsatt et arbeid med å se på alternativ plassering av fondets midler for å oppnå tilstrekkelig 

avkastning til å fortsatt arrangere Harlans seminar uten å tære på fondets kapital.  Arbeidet 

fortsetter i 2018. 

 

T E Lilletvedt 

Gen sekr SMS 
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Norsk tidsskrift for Sjøvesen – regnskap 2017 
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5. Desisjon av regnskapene 

Hovedstyret anmoder generalforsamlingen om godkjennelse av de fremlagte 
regnskaper for året 2017 for Hovedstyret, NtfS, og Harlans legat. 

 

 

 

 

6. Budsjetter 2018 
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Fastsettelse av kontingenter, abonnement NTfS, belønning av prisoppgaver for 2018. 

• Kontingent for pensjonister foreslås øket fra kr 300,- til kr 330,- For tjenestegjørende 

foreslås kontingenten hevet fra kr 420,- til kr 480,-.  Kadetter foreslås holdt uendret. 

• Abonnement NTfS innenlands og utenlands foreslås uendret 

• Belønning av prisoppgaver foreslås uendret 

Generalforsamlingens vedtak 
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7. Valgkomiteens innstilling til GF 2018: 
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Valgkomiteens forslag vedtas? 
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FULLMAKT 

 

 

Undertegnede medlem i Sjømilitære Samfund gir herved Hovedstyret 

fullmakt til å stemme på mine vegne under SMS Generalforsamling 4. april 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendes snarest og senest 24. mars 2018 til 

 

Generalsekretær SMS 

Postboks 14 Mathopen 

5810 BERGEN 

Epost: gs@sms1835.no 


