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SJØMILITÆRE SAMFUNDS GENERALFORSAMLING 2020 

Til medlemmer av SMS 

Sjømilitære Samfunds ordinære generalforsamling er berammet ved  

Kommandantboligen Gravdal onsdag 29 april 2020 kl 18.00 

Finn vedlagt saksgrunnlag iht SMS lover §7. 

Medlemmer som ønsker innkalling tilsendt i post bes kontakte generalsekretær: 
gs@sms1835.no 

Bakerst i denne ekspedisjonen ligger en fullmaktsblankett.  Det er sterkt ønskelig at du fyller 
ut en slik dersom du er forhindret på møtedagen. 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN – ref SMS lover §7: 

Åpning – konstituering 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Valg av møtedirigent 
• Valg av to referenter 

Saker til behandling 

1. Årsberetning for Sjømilitære Samfund 2019 – lokalavdelinger og faggrupper 
inkludert, samt status for Stiftelsen Sjømilitære Samfunds Kulturarv  

2. Forslag til retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i 2020 
3. Oversikt over SMS årsregnskaper og økonomiske status 
4. Forslag til godkjenning av SMS regnskaper for 2019 
5. Forslag til SMS budsjett for 2020, herunder opprettholdelse av nåværende nivå på 

kontingentens størrelse 
6. Evt forslag til endring av lovene 
7. Andre innmeldte saker 
8. Valg 

Grunnet smittevern bestemmelser som følge av korona-epidemien vil vi denne gang ikke 
avvikle den tradisjonelle biffmiddagen etter generalforsamling. Foruten Hovedstyret vil vi 
åpne for et begrenset antall delegater.  Enkel servering vil bli tilbudt. 

Påmelding over SMS hjemmeside www.sms1835.no evt til generalsekretær: 
gs@sms1835.no, mobil 92048067 

  

mailto:gs@sms1835.no
http://www.sms1835.no/
mailto:gs@sms1835.no
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De tillitsvalgte i SMS driftsåret 2019 har vært: 
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1. Årsberetning for Sjømilitære Samfund 2019 – lokalavdelinger og faggrupper 
inkludert, samt status for Stiftelsen Sjømilitære Samfund Kulturarv  

Perioden 1. januar . 31. desember 2019 

• Omfattende foredragsvirksomhet (detaljer under Aktivitetsutvalget) 
• Gjennomført kontaktkonferanse i 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 
• Fortsatt deltakelse i «Oppropsgruppen» 
• Utgivelse av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen med 6 utgaver 
• Ved hjelp av nettredaktøren fulgt opp videreutvikling av nettsidene.  
• Videreført Sjømilitære Samfund på Facebook. 
• Gjennom Generalsekretærens og flaggkommandør Hans Chr. Helseths 

medlemskap i styret aktivt deltatt i ledelsen av «Stiftelsen SMS kulturarv» som 
siden 1 januar 2017 eier Samfundsbygningen i Horten. 

• SMS har pleiet forholdet til «Kungliga Örlogsmannasällskapet» i Sverige 
• SMS har fulgt opp intensjonsavtale om samarbeid med Norsk Militært 

Logistikkforum. 
 

FOREDRAGSVIRKSOMHETEN  

FROKOSTFOREDRAG 

25 jan  Sj Markap T Wedervang Forliset av KNM Helge Ingstad 

22 mar  Professor Leo Kant Destruktiv lederskap 

5 apr  Sigurd Glarum FFI Prosessen rundt ny LTP – grunnlaget og føringer som er 
gitt 

24 mai  Kom Rune Jacobsen Status og operasjoner for Marinen 

30 aug  Nkom-Cyber Sårbarhet på sivil og militær infrastruktur 

13 sep  SjKnm Maud, T. Dahll Operasjonskonsept og erfaringer så langt etter seilas fra 
S-Korea 

1 nov  FFI Beskyttelse mot EK, Missiler og andre våpen 

29 nov  Adm O M Sandquist Arbeid som attaché i USA  

KVELDSFOREDRAG 

10 jan  Forsvarssjefen  - Status og utfordringer 

19 feb  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide - Kort utenriks status 
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5 mar  Øystein Tunsjø FHS Kinas sjømaktsambisjoner og geopolitisk spenning i Øst-
Asia 

28mar  Sjef Heimevernet Status og utfordringer 

23apr  Sjef Sjøforsvaret Status og utfordringer 

7 mai  Sjef Forsvarets operative Hovedkvarter Status og utfordringer 

 

KONTAKTKONFERANSEN 2019 

Annethvert år (når det ikke avholdes sjømaktseminar) avholdes kontaktkonferanse. Da 
samles tillitsvalgte både sentralt og i lokalavdelinger, samt æresmedlemmer, ledere av 
faggrupper, redaktør NTfS og President BMS, samt en representant for Valkyrien.  
Konferansen fant sted i Kommandantboligen, Gravdal, Bergen dagene 20-21 februar.  

Temaer som ble berørt var  

- Status i Sjøforsvaret ved stabssjef, flkom Gunnstein Bruåsdal 
- Utviklingstrekk i Sjøforsvaret ved flkom Sigurd Smith 
- SMS Strategidokument og handlingsplan 
- LTP 
- Rekruttering til SMS 
- Status i SMS lokalavdelinger 
- Erfaringer fra Sjømaktseminar 2018 og føringer for Sjømaktseminar 2020 
- Lovendringsforslag 

 

REKRUTTERINGSUTVALGET 

SMS har i 2019 hatt fokus på å fremstå som en møteplass som skal appellere til både yngre og eldre 
befal og offiserer.  I dette arbeidet har SMS HS iverksatt en del tiltak både ift direkte rekruttering, 
men også ift hvordan vi fremstår utad. Følgende tiltak er iverksatt: 

- Gratis medlemskap i SMS for kadetter. Her har vi oppnådd en viss vekst i medlemsmassen, 
men SMS har fortsatt et potensiale for å hente flere medlemmer fra denne gruppen 

- Halv pris av medlemspris til kadetter på våre arrangement har ført til økt deltagelse fra 
kadetter på våre arrangementer. Særlig utpekte SMS ballet seg som en arena der flere unge 
ønsket å delta. 

- Tidsskriftet har ved to anledninger trykket saker fra Dogwatch. Hensikten har vært å gjøre 
tidsskriftet til et talerør også for yngre tanker og ideer. Tiltaket vil bli videreført i 2020 

- Kadetter deltar på middag med foredragsholdere på kveldsforedrag og introduserer 
foredragsholdere og styrer spørsmålsrunden. Dette har hatt en god effekt, både ift å kvikke 
opp foredragene, men også ift å tiltrekke flere unge til kveldsforedragene. 

- En rekrutteringsbrosjyre er under utvikling og vil bli ferdigstilt Q1/20. Brosjyren vil bli 
benyttet ifm profilering og rekrutteringsarbeid  
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- Tidsskriftet har fått en ny og mer tidsriktig utforming, som har som mål å appellere til alle 
aldersgrupper 

- SMS’ lovverk er oppdatert og gitt en mer moderne og forståelig uttrykksform 
- SMS HS er blitt forsterket med styremedlem fra OR korpset. Hensikten er først og fremst å få 

en bred representasjon i styret, men også for å synliggjøre for OR korpset at SMS også er en 
organisasjon for dem og deres stemme. 

- SMS støtter Kadettforeningen Valkyrien med annonser for organisasjonen i Dogwatch 
- SMS har hatt xxx antall lunsjforedrag på SKSK med henblikk på å skape engasjement også 

blant kommende offiserer 
- SMS har støttet lokalforeningene med økonomiske midler, både med henblikk på å skape et 

faglig miljø lokalt, men også for å øke tilfangsten av medlemmer 

Tiltakene har hatt en viss effekt på antall nye yngre medlemmer, men rekrutteringsutvalget innser at 
rekrutteringsarbeid er et pågående arbeid som må vedlikeholdes, utvikles og fremmes kontinuerlig. 
Dette krever at både SMS hovedstyre og medlemsmasse fokuserer på å rekruttere venner, kolleger, 
bedrifter og andre som har en interesse for Sjømilitære problemstillinger og utfordringer. 

 

 

 

ØVRIG AKTIVITET I SMS 2019 

SMS har aktive lokalavdelinger i Oslo, Horten og Stavanger. Beretninger følger senere i dette  

Punktet. Det har i 2019 vært arbeidet med å etablere en lokalavdeling i Harstad-  

området. Arbeidet har så langt ikke ført frem. 

Det løpende arbeidet med ajourhold av vårt medlemsregister tilligger Generalsekretær. Også  

i år har Nils Kjus fra SMS/Oslo vært til stor hjelp i arbeidet med ajourhold av post- og  

epostadresser. Kjus skal ha anerkjennelse for betydelig nedlagt arbeid. 

 

 

Sjømilitære Samfund – Medlemmer utgang 2019 

 

ÆRES EVIG TJGJ ITJG BMED SUM 

Pr 31.12.18 10 1 1273 1032 31 2347 

Pr 31.12.19 10 1 1269 1029 28 2337 

Endring 0 0    -4  -3  -3  - 10 

 Utviklingen i antallet medlemmer fremgår av tabellen ovenfor.  
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Dette året har SMS hatt en noe mindre nedgang, herunder medlemmer som har avgått ved  

døden. 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 som har gått bort i 2019 – 14 personer 

Kommandørkaptein  Finn Holtar   9 februar 

Kommandørkaptein  Jan August Ørner   15 februar 

Kontreadmiral  Baard Helle   2 mars 

Kommandørkaptein  Ulf Schølberg   19 mars 

Kommandør  Moritz Askildt   17 mai 

Orlogskaptein  Roald Brakstad  27 mai 

Kommandør  John Eid   26 juni 

Kommandør  Jan-Martin Taraldsen  15 juli 

Kommandørkaptein Arne Bryøen   19 august 

Flaggkommandør Arne Trygve Andresen  15 okt 

Kontreadmiral  Arne Utne   19 november 

Kommandørkaptein Svein Olav Schei  22 november 

Ekspedisjonssjef Johan Henry Norvalls  4 desember 

Kommandørkaptein Per Chr. Blichfeldt  26 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 2019 fant sted ved  

Sjøkrigsskolen i tilknytning til avslutningsseremonien for årets avgangskull. Sjømaktprisen  

2019 ble tildelt kadett Håvard Sælemyr. Premien er et skipsur montert på teakplate,  

samt et diplom. 
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Økonomi 

Budsjettet for 2019 - fremlagt under forrige generalforsamling, estimerte et overskudd i 
driften på kr 122.000,-. Regnskapet for 2019 viser et bedre resultat, nemlig overskudd på vel 
kr 130.000,- Typisk vil driftsår med Sjømaktseminar gå bedre økonomisk enn 
«mellomårene».  Hovedstyret har således forventninger til driftsåret 2020 med 
Sjømaktseminar i september. 

Regnskaper for 2019 og budsjettet for 2020 for SMS og regnskap for Harlans legat 2019 vil 
bli gjennomgått i detalj under generalforsamlingen, også for driften av NTfS. Driften av 
Samfundsbygningen ble overdradd til «Stiftelsen Sjømilitære Samfund kulturarv» pr 1 januar 
2017 og er således omtalt i årsmeldingen som informasjon til generalforsamlingen. 
Regnskapene for SMS og Harlans Legat med revisors rapport omtales under pkt 3.  Særskilt 
for Harlans legat i 2019 er at Hovedstyret på anmodning fra Marieningeniørgruppen har 
flyttet kr 1.350.000,- fra konto i Forsvarets personellservice (FP) til Storebrandfondene, der 
midlene over tid forventes å gi bedre avkastning enn innskudd i FP.  

Videre informeres generalforsamlingen om at Hovedstyret har vedtatt å avslutte 
detvseparate regnskapet for NtfS fra 1 januar 2020, og at driften av NtfS innlemmes i 
regnskapene til SMS fra samme dato. 

For Harlans Legat føres fortsatt regnskap separat. 

 

FAGGRUPPER 

Årsberetning for Marineingeniørgruppen 2019  

1.1 Marineingeniørgruppen har hatt følgende aktiviteter i 2019 

• Generalforsamling for 2018 var planlagt gjennomført den 15. november.  Men på 
grunn av ulykken med KNM Helge Ingstad ble generalforsamlingen forsinket og avholdt i 6. 
mars 2019 på sjøkrigsskolen.  Etter selve generalforsamlingen ble det holdt to gode 
presentasjoner om henholdsvis «Nytt logistikkfartøy» (Christian Wines) og «Ny 
utdanningsordning» (Gisle Strand).  Kvelden ble avsluttet med en torskemiddag. 

• Årets sommermøte ble organisert og forberedt av styret for gjennomføring i mai på 
periskophytten på Haakonsvern.  Møtet ble avlyst kort tid i forkant på grunn av meget få 
påmeldte utover medlemmer av styret i M-gruppen.  Dette til tross for et meget aktuelt og 
interessant tema om hevingen av KNM Helge Ingstad.  Styret gjorde et nytt forsøk etter 
sommerferien den 22. august med det samme foredraget om KNM Helge Ingstad og pizza på 
fritidsmessen på Sverresborg.  Oppmøtet var begrenset men tilstrekkelig for gjennomføring.  
Det ble et meget bra møte med stor interesse og lange og gode diskusjoner hele kvelden. 

• Det har vært gjennomført 2 styremøter og to allokeringsdiskusjoner i 2019 etter 6 
mars. 

• Det er i henhold til vedtekter lagt ned krans på Harlans grav i forbindelse med deres 
bryllupsdag.  Kransenedlegger var Jon-Arild Arndreassen.  
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1.2 Forvaltning av legatet 

Styret i M-gruppen har etter godkjenning av generalforsamlingen iverksatt alternativ 
forvaltning av legatet.  Første allokeringdiskusjon ble avholdt 12. mars og de første 20% ble 
investert rundt 20. juni. Neste allokeringsdiskusjon ble avholdt den 29. oktober og det pågår 
vurderinger omkring ytterligere investering i fond i allokeringsgruppen og med Storebrand.   

 

 

1.3 Marineingeniørprisen 

Leder i M-gruppen delte ut prisen for beste Bacheloroppgave innen teknisk bransje for 2018 
på Sjøkrigsskolen den 9. januar 2019.  Utdelingen ble gjennomført i forbindelse med Sjef 
Sjøforsvaret sitt besøk til kadettene.   Vinnerne var Sondre Flaatten og Martin Tande for 
deres oppgave om «Testplattform for autonome systemer». Utdelingen ble planlagt i 
samarbeid med Sjøkrigsskolen og var en meget god anledning til å hedre prisvinnerne, 
fremme marineingeniørforeningen og hensikten med prisen.  Prisen for 2019 vil bli delt ut i 
kveld til Erlend Millum Amundsen for hans oppgave som heter «Studie av hub-vortex 
reduksjon» 

 

 

1.4 Rekruttering 

I henhold til plan om rekrutteringskampanje på forrige generalforsamling har KK Erichsen og 
OK Jansen gjort en betydelig innsats for å rekruttere nye marineingeniører til gruppen.  De 
har oppsøkt fartøyer og laget en folder som er sendt til fartøyene.  Kampanjen har ført til 
anslagsvis 30 nye medlemmer.  Det tilsvarer en økning i medlemsmassen i størrelsesorden 
10%.   

 

 

1.5 Harlan seminar 2019 

Det ble gjennomført Harlan seminar med generalforsamling på Solstrand fjordhotell 7. og 8. 
november.  Tema for seminaret er «Kunstig intelligens og ubemannede systemer, med 
under tittel fra store avanserte til mange små enheter».  Budsjett for seminaret er nkr 70 
000,- som godkjent av generalforsamlingen 6. mars 2019. 

1.6 Hjemmeside og Facebook 
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Styret benytter seg av Facebook, hjemmesiden tilknyttet Sjømilitære Samfund og epost til 
kommunikasjon med medlemmene.  Ikke alle medlemmer ønsker å vise tilhørighet gjennom 
sosiale media og derfor er det ikke tilstrekkelig å dele informasjon på Facebook.  

Øyvind Tengesdal i styret er Web ansvarlig. 

 

1.7 Styret har i 2019 hatt følgende sammensetting 

Åge Vetaas (leder) 

Eivind Engelsen (styremedlem) 

Alexander Erichsen (styremedlem) 

Øyvind Tengesdal (styremedlem) 

Tor Hilmar Stavang (styremedlem)  

Arild Øydegard (vara) 

Martin Jansen (vara) 

 

 

 

Åge Vetaas 

Leder for SMS/M-gruppen  
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Maritim strategigruppe innspill til SMS årsrapport for 2019 

 

Faggruppen har 24 medlemmer med aktiv status. Det er tilkommet 4 nye i løpet av året. Det  
er i tillegg 5 tiltredende medlemmer som er tjenestegjørende og 11 passive 
"infomedlemmer". 4 medlemmer er gått fra aktiv til passiv status ila året. 

Faggruppen har hatt et aktivt år med 14 medlemsmøter. FMR- og LTP- prosessene har hatt 
fokus i 2019 herunder vektlegging av å kunne gi gode innspill og anbefalinger til SMS ledelse. 
Det er utarbeidet 4 skrivelser med faglige anbefalinger knyttet til FMR/LTP- prosessene. Det 
er utarbeidet strategidokument for LTP-prosessen, og det er utarbeidet et eget skriv med 
betenkeligheter for forsvarsbudsjettet for 2020 som ikke har noen realvekst ift BNP. 

Faggruppen har vært engasjert ift 5 separate møter med politiske aktører ila 2019 og en har 
også hatt deltakelse på forsvarspolitiske møter i Oslo. 

Faggruppen har utøvd sin virksomhet ift egne Retningslinjer sist oppdatert og godkjent av 
SMS Hovedstyre pr 1. februar 2016. Det er ultimo 2019 utarbeidet revisjon av Retningslinjer 
som tar effekt fra 2020. Handlingsplan for 2020 har også gått via SMS hovedstyre og er 
utarbeidet ferdig ved utgang 2019. 

 

Faggruppene for Sanitet og Marineøkonomer er pt inaktive 

 

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 

NTfS har i 2019 hatt meget god tilgang på variert stoff. 

En todelt artikkel hvor kommandørkaptein Bjørn Terjesen presenterte intervju med SMS medlem og 
tidligere Forsvarssjef admiral Torolf Rein ble meget godt mottatt. 

Noen innlegg har medført etterlengtet engasjement og debatt blant leserne; men de relevante 
meningsutvekslingene om dagens og fremtidens struktur burde vært mer debattert.  SMS 
engasjement i forsvarsplanleggingen er behørig dokumentert. Likeledes har Samfundsbygningens 
historie, tragedien KNM Helge Ingstad og Sjøforsvarets nye logistikkfartøy KNM Maud vært omtalt; i 
tillegg til rapport etter foredrag, sosiale arrangement, bokanmeldelser og minneord om avdøde 
medlemmer. 

Langtidsplanen for Forsvaret er vedtatt og skal den gjennomføres, så Forsvaret er fortsatt inne i en 
spennende fase. Det hersker fortsatt usikkerhet om Regjeringens evne og vilje til å nå 2% målet, og 
den sikkerhetspolitiske situasjon i våre interesseområder er meget usikker. Medlemmene oppfordres 
derfor til fortsatt å benytte NTfS som talerør for sine meninger til det beste for Sjøforsvarets tarv og 
utvikling. Her er mye å gripe fatt i, og «alle monner drar». 

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 har vi. 
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LOKALFORENINGER SMS 

Årsberetning for Sjømilitære Samfund, Oslo for driftsåret 2019 
 
Styret 
Styret har for 2019 bestått av: 
Formann: Erik Brauner   
Styremedlem: Nils Kjos 
Varamedlem: Thomas Slensvik 
Varamedlem: Eystein Lockwood Meyer 
 
Valgkomité:  Ola Bøe-Hansen 
Valgkomité:  Kjell Olsen 
  
Kasserer: Petter A Ask 
 
Sekretariat: Knut Holth-Larsen 
  
 
Styrets aktiviteter 
Det har vært avholdt 6 styremøter samt jevnlig kontakt pr telefon og E-post.  

Valg  
Sekretær, kasserer, revisor og varamedlemmer var på valg. Alle ble gjenvalgt. Kasserer ønsker avløsning og ble 
avløst på ekstraordinært styremøte. Ny kasserer er Nils Kjos. 

Andre valgte representanter 
Revisor:  Johannes de Vries.  
Revisoren har ønsket å gi seg. Ny revisor er Ståle Eriksen. 
 
Internett – E-post 
SMS, Oslo har takket være Nils Kjos fått utarbeidet sin egen hjemmeside. Adressen er: www.smsoslo.org 
informasjonen er også å finne på: www.sms1835.no under lokalforeninger: Sjømilitære Samfund Oslo.  
 
Møte- og foredragsvirksomhet 
Arrangementene i Oslo Militære Samfunns lokaler i regi av SMS, Oslo er jevnt godt besøkt. 
 
Følgende møter og arrangementer har vært avholdt: 
 
30. januar 2019  «Hva truer Norge». Den strategiske utvikling i Nord-Europa 
   Oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole. 

(Til stede foredrag/middag 20/17) 
 
22. februar 19  «Jahre Line» 
   Bjørn Pederdsen 

 (Til stede foredrag/middag 45/39) 
 

14. mars 2019  «Fra horisonten og ut» 
Sjefen for Sjøforsvaret Kontreadmiral Stensønes 
(Til stede foredrag/middag 35/19) 
 

3. april 2019 Årsmøte for 2019. Etterfulgt av foredrag  
«Helge Ingstads forlis og heving» 

 Flaggkommandør Wedervang 
(Til stede foredrag/middag 35/31) 
 
 

http://www.smsoslo.org/
http://www.sms1835.no/
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30. september 2019 «Status og utvikling i Marinen» 

Sjef for Marinen Flaggkommandør Rune Andersen 
(Til stede foredrag/middag 32/23) 
 

  
30. oktober 19  KNM «Maud» Operativt konsept og driftserfaringer 
   Sjef KNM «Maud». Kommandørkaptein Thorvald Dahl  

(Til stede foredrag/middag 30/20) 
 

 
27. november 19  Utfordringer og status i Sjøforsvaret 

 Sjefen for Sjøforsvaret Kontreadmiral Stensønes 
(Tilstede foredrag/middag 80/42) 

 
 
Andre aktiviteter 
Andre arrangementer hvor SMS medlemmer har vært representert 
  
20.-21. februar 2019  Deltagelse på SMS Kontaktmannskonferanse i Kommandatboligen i Gravdal, 

Bergen 
 
30. mars 2019  Deltagelse ved SMS Årsmøte på SKSK, Bergen 
 
3. april 2019  Årsmøte i SMS, Oslo 
 
8. mai 2019  Blomsternedleggelse på Orlogsgasten på Akershuskaia 
  Bekransning av krigsseilermonumentet på Bygdøynes 
 
17. mai 2019   Blomsternedleggelse på Tordenskjolds statuen på Rådhusplassen 
  Blomsternedleggelse på Orlogsgasten på Akershuskaia 
  Samling i Oslo Militære Samfunn med kaffe, kake og tale for dagen (45 tilstede) 
 
12. november 2019  Representerte SMS i FDs orientering om Tilskuddsordning for frivillige 

organisasjoner. 
 
4. desember 2019  SMS Stiftelsesmiddag i Horten 
 
Sekretariat har i løpet av året flyttet fra lokalene på Akershus Festning til HV-huset, Smithsvingen 15 på 
Makrellbekken. Kontoret har vært bemannet fra kl 1000-1400 på mandager i januar, februar, mars, april, 
september, oktober og november. 
 
Økonomi 
Økonomien er fortsatt god, men driften går med underskudd og vi tærer hardt på kapitalen.  Regnskap og 
Revisorrapport i eget vedlegg. 

 
 

 
 

Erik Brauner 
Formann 
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Sjømilitære Samfund Horten 
 
1.0  Årsmøte 
 
 Styret i SMS lokalavdeling Horten avholder årsmøte på Sjømilitære Samfund, 
 Øvre vei 1, Horten, tirsdag den 4. februar 2020, kl 18.00. 

Innkalling til årsmøtet er varslet pr. annonser i Gjengangeren 13. januar og 3. februar. 
 
1.1   Saker til årsmøtet 
 
 1. Valg av dirigent og to referenter. 
 
 2. Årsmelding 2019. 
 
 3. Regnskap 2019. 
 
 4. Budsjettforslag 2020. 
 
 5. Valg 2020 – 2022. 
 
 
2.0 Årsmelding for 2019 
 
2.1 Lokalstyrets tillitsvalgte i perioden: 
 

Formann    Tore Lasse Moen 
Viseformann    Truls Sanaker 
Sekretær    Jon Knudsen  
Kasserer     Normann Hjørnevik 

 Styremedlemmer   Per Jan Skjegstad  (Leder av Stiftelsen) 
       Per Olav Pettersen 
       Sverre Fiskaa 
       Svein Eilert Johnsen 
 Varamedlemmer   Ellef Erik Ellefsen  

Sjalg Ture Mortvedt 
       Jon-Arild Andreassen  
 
 Revisor     Ivar Sjømyr 
 
 
 
 
2.2 Medlemmer 
 
 Medlemskartoteket administreres av Generalsekretæren i hovedstyret. Det ble også i 

2019 gjort noen geografiske justeringer for SMS medlemmene i vår region som nå 
omfatter Vestfold og deler av Buskerud, Telemark og Østfold. Dessverre har 4 av våre 
gamle medlemmer gått bort i året som gikk, men det har kommet 3 nye medlemmer, så 
dette vil si at medlemstallet pr. 31.12.2019 totalt er 287 medlemmer som tilhører vår 
lokalavdeling. 
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2.3 Foredragsserien 
 
 Lokalavdelingen har også i 2019 samarbeidet med Horten og Omegn Forsvarsforening 

og videreført den årlige foredragsserien som startet i 1985. 
 

Følgende foredrag og andre aktiviteter er avholdt i 2019: 
 Dato  Tema     Foredragsholder / paneldeltagere 
 31. januar Sjøforsvaret i operasjoner eller Sjef for Marinens Krigføings- 
    i forberedelse til operasjoner. senter på Håkonsvern i Bergen. 
         Kommandør Egil Steinsland  
         Vasstrand. 
 26. februar I min fars fotspor - fra Milorg i Forfatter 
    Vestfold - SOE - kurs i Sverige - Jørn Bue Olsen.  
    og til Grini. 
 25. mars  Dagens Heimevern, størrelse,  Sjef for Heimevernet   

   oppdrag, rekruttering og økonomi. Generalmajor Eirik Kristoffersen. 
 
 8. april  Utviklingen i Nordområdene  Sjef Operasjoner ved Forsvarets 
    i grove trekk.    Operative Hovedkvarter. 
         Kontreadmiral Sverre N. Engeness. 
 10. oktober Hva skjer på Karljohansvern.  Tidligere Kommandant på KJV 
         Kommandørkaptein Truls Sanaker. 
 12. november Luftforsvarets oppdragsportefølje Sjef for Luftforsvaret 
    gitt av Stortinget.   Generalmajor Tonje Skinnarland. 
   6. desember Stiftelsesmiddagen    Sjømilitære Samfund Hovedstyre, 
    for 184. gang.    Sjømilitære Samfund avd. Horten, 

Horten og Omegn 
Forsvarsforening. 

 
 Hensikten med denne foredragsserien er å informere om viktige forsvars- og sikkerhets- 

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

2.4 Styremøter - Årsmøte i 2019 
 
 I 2019 ble det avholdt 8 felles styremøter med Horten og Omegn Forsvarsforening: 
 7. januar, 13. mars, 13. mai, 17. juni, 10. september, 14. oktober, 25. november og  
 12. desember. 

 
Årsmøte for 2019 ble avholdt den 31. januar 2019. 

 
2.5 Andre aktiviteter og representasjoner 
 



16 
 

Den 9. april markerte HV-01, HOF og SMS dagen med et arrangement i Horten Kino 
for elever fra Horten Videregående Skole med foredrag og visning av filmen "Kongens 
Nei". 

 Deretter ble det kl. 12.00 på tradisjonelt vis avholdt en minnestund ved bautaen over  
 Kaptein Leif Welding Olsen, hvor elevene fra HVS, mannskaper fra HV-01, Kongelig 

Norske Marines Musikkorps, HOF og SMS deltok. Elev Jacob Longva Reiersen fra 
HVS holdt en meget god tale om skipssjefen på Pol III Kaptein Leif Welding Olsen og 
hans mannskap som møtte den tyske konvoien i Oslofjorden natten til 9. april 1940. 

 
17. mai samlet mange lokale forsvarsvenner seg som de tradisjonelt pleier ved 
Samfunds- bygningen for å ta del i flaggheisen og bekransningen av Minnebautaen over 
Sjøoffiserer som falt under annen verdenskrig. Marinemusikken spilte og 
Kommandørkaptein Hans Petter Oset holdt en meget god historisk og omfangsrik 
minnetale før han la ned en krans på vegne av Kommandanten på Karljohansvern og 
SMS. 
Etter et meget vellykket arrangementet fortsatte mange av de tilstedeværende inn i 
Samfundsbygningen til den fine og stilfulle 17. mai frokosten. 

 
Stiftelsesmiddagen ble avholdt for 184. gang, fredag den 6. desember, på tradisjonelt 
vis, med innledende Kirkeparade til Horten Kirke. Etter en liten velkomstforfriskning 
tok de ca. 100 festdeltakerne imot årets hedersgjest, som i år var Forsvarssjef Admiral 
Haakon Bruun-Hanssen. 
Forberedelser og planlegging ble også i år utført av Hovedstyret ved generalsekretæren,  
i samarbeid med Ceremonimester Per Olav Pettersen, Toastmaster Ellef E. Ellefsen  
samt lokalstyrene i Horten for HOF og SMS. 

 
2.6 Samfundsbygningen  
 

I 2018 ble det besluttet at Stiftelsen som står ansvarlig for Samfundsbygningen og det 
nye hotellet (som åpnet 1. februar 2018) rapporterer direkte til SMS Hovedstyre og bare  

 informerer lokalavdelingen om status ved behov. 
  
2.7 Samarbeid med Horten og Omegn Forsvarsforening 
 
 Lokalavdelingen har i det inneværende året fortsatt det meget gode samarbeidet med 

Horten og Omegn Forsvarsforening. 
 
3.0 Regnskap 
 
 Lokalavdelingens regnskap for 2019 legges frem i revidert stand på årsmøtet. 
 
 
4.0 Budsjettforslag 
 
 Budsjettforslag for 2020 legges frem og gjennomgås i tilknytning til regnskapet på 

årsmøtet. 
 
5.0 Valg  
 
 Det sittende styret fremlegger følgende forslag for valg til et nytt styre for 2020 -2022: 
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 Formann  Tore Lasse Moen    2019 – 2021 
 Viseformann  Andreas K. Haugland    2020 – 2022  På 

valg 
 Sekretær  Jon Knudsen     2019 – 2021 
 
 Kasserer   Normann Hjørnevik    2020 – 2022  På 

valg 
 Styremedlemmer Per Jan Skjegstad  (Leder av Stiftelsen) Fast medlem. 
 
     Per Olav Pettersen    2020 – 2022  På 

valg 
     Sverre Fiskaa     2019 – 2021 
     Truls Sanaker     2020 – 2022  På 

valg 
 
 Varamedlemmer Ellef Erik Ellefsen    2020 – 2021  På 

valg 
     Sjalg Ture Mortvedt    2020 – 2021  På 

valg 
     Jon-Arild Andreassen    2020 – 2021  På 

valg 
 

 Revisor   Ivar Sjømyr     2020 – 2021  På 
valg 

 
 
 

Horten 27. januar 2020 
 
 

Jon Knudsen 
Sekretær 
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Stiftelsen Sjømilitære Samfund Kulturarv – Årsberetning 2019 

Bakgrunn 

SMS overdro Samfundsbygningen (gavebrev datert 1.1.2017) til Stiftelsen Sjømilitære Samfund 
kulturarv som ble opprettet samme dag. I gavebrevet blir det gjort 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.  

Stiftelsesstyret 

Medlemmer: 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 i 2019 avholdt 3 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 Sameiet Samfundet opprettet hvor Samfundsbygningen og Hotellbygningen 
inngår som to likeverdige seksjoner. Det er avholdt 1 møte 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.  

Følgende pålagte tilsyn er gjennomført i 2019 

Elektriske anlegget (annet hvert år), sprinkleranlegget, brannvarslingsanlegg, fyr- og varmeanlegg og 
kjøleanlegg. 

Alle avvik lukkes fortløpende.  

Eksisterende brannsentralen med tilhørende detektorer er av gammel dato og det er ikke mulig 
skaffe reservedeler. Det er inngått kontrakt med Siemens om å skifte ut til nytt anlegg i 1kv 2020 

I løpet av 2019 er følgende ekstraordinære arbeider og innvesteringer utført:  

• De utvendige kloakk og avløpssystem var blitt gamle og skapte etter hvert store problemer. 
Den dårligste delen av disse ble skiftet ut i løpet av sommer. Kostnaden ble på nærmere kr 
150000.. 

• Etter nye forskrifter iverksatt fra 2020 ble det forbud mot bruk av fossilt brennstoff  i 
fyranlegget. Eksisterende oljefyr ble bygget om til biobrensel, samtidig som det ble utført 
tankrens. 

• Ekstraordinært vedlikehold tak i kongesalen 
 
I 2020 er planlagt noe ekstraordinært utvendig vedlikehold på sørveggen. Det er oppdaget noe råte i 
spesielt utsatte områder og ytterdøren har oversteget sin forventede  levetid. 
Vi må forvente noe mer vedlikehold på taket i kongesalen 
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Økonomi: 

Leieinntektene i 2019 er uendret fra 2018 og regnskapsmessig nådde Stiftelsen årsbudsjettet. Målet 
kommende år er å stabilisere inntekten på dette nivået.  

Kortsiktig gjeld er nedbetalt i løpet av 2019. Fra 2020 er det full årlig nedbetaling av langsiktig gjeld. 
De årlige finansielle kostnader utgjør ca 30 % av inntekten. 

SJØHEIMEVERNETS INTERESSEFORENINGS ÅRSMELDING 2019  

 

1. GENERELT  

Sjøheimevernets interesseforening har også i dette året som er gått, ivaretatt hovedformålet "å bidra 
til SHVs tarv og utvikling" gjennom informasjonsarbeid og påvirkning av politisk og fagmilitære nivå.  

 

2. SAKER  

Det har vært fokus på flere saker, men den mest krevende også i 2019 har vært å arbeide for at SHV, 
som en viktig beredskapsorganisasjon innenfor HV, fortsatt skal være relevant. Dog har foreningen 
erkjent at benevnelsen "Sjøheimevernet" ikke lenger er relevant å benytte.  

På årsmøtet 16 nov. 2019 avholdt i Sjømilitære Samfunds lokaler i Horten ble derfor navnet på 
foreningen endret til "Heimevernets kystsikringsforening". På denne måten opprettholdes et 
gjenkjennelig navn der sjøheimevernets tidligere oppgaver i hovedsak videreføres i de nye 
kapasiteter som nå er bestemt opprettet innenfor Heimevernets organisasjon. Den nye 
organisasjonen (Hvis kystsikringsavdeling skal ha en klar fokus mot det maritime domenet i 
kystsonen. Heri  mener foreningen at det fortsatt er en klar sammenheng mellom Heimevern3ts 
maritime kapasiteter og Sjøforsvaret ift de oppgavene den er satt til å løse.  

 

3. ORGANISASJON  

Medlemstallet i foreningen har det siste året holdt seg noenlunde stabilt 62. Arbeidet med å verve 
nye medlemmer har ikke vært prioritert siste året.   

 

Det har i perioden vært gjennomført 3 telefonstyremøter og årsmøte der nytt styre ble valgt for 5 år. 
Det nye styret består av følgende:  

Formann Tore Lasse Moen   

Nestformann Oddvar Dahle  

Styremedlem Dag Reynolds  

Styremedlem Jan Westbye  

Styremedlem Trond Becher   
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4. ØKONOMI 

Foreningen mottok godtgjørelse fra SMS Hovedstyre på kr 5000,- for driftsåret 2019. Kassa gikk tom 
allerede i juni og det er derfor et ønske at driftstilskuddet kan økes og etableres på det nivå vi hadde 
de tre første årene.  (Kr 10000)  

   

5. UTFORDRINGER  

Oppfølging av utviklingen av Heimevernets kystsikringsenheter.  

 Sikre at oppgavene, organiseringen og trening/øvelser utvikles i tråd med de overordnede 
målsetningene med fokus på kontroll med kystsonen og at det utvikles i samarbeid med Sjøforsvaret.  

 

 

 

Mvh   

Tore Lasse Moen  

Formann  

 

Sjømilitære Samfund – Stavanger 

 
Lokalstyrets tillitsvalgte i perioden: 

Formann    Jørn Helmich Johansen  

Viseformann   Tonje Olafsen 

Kasserer    Torstein Wæhler 

Styremedlemmer   Torstein Wæhler 

    Alfred Øijord 

    Kurt Ormøy 

Varamedlemmer   Hans Petter Pihl Johansen  

Erlend Hognestad     

Medlemmer 

Medlemskartoteket administreres av Generalsekretæren i hovedstyret.  

Det lokale medlemstallet  for lokallaget er nå pr. 31.12.19 totalt i størrelsesorden 105 medlemmer, litt avhengig av hvilke 
geografiske områder som inkluderes. 

Foredragsserien 

Følgende foredrag og andre aktiviteter er avholdt i 2019: 

Dato  Tema     Foredragsholder / paneldeltagere 

11/4 Foredrag «Krigerkultur»    FLTM Ari Brox, Sjefsmester KJK 
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12/4 Marinens blankvåpenbevæpning    Kurt Ormøy SMS Stavanger 
 fram mot 1814  
 
12/6  «Den første som skjønner det er alvor"   Sersjantmajor Jørg Lian, Sjefssersjant FLO 
  
22/8 Sommerfest og foredrag om Ubåtprosjektet   KK Geir Holberg 
  
24/10 Status KNM Maud     Thorvald Dahll, Sjef KNM Maud 
 
14/11 Gassco og gassverdikjeden     Are Jacobsen, Security specialist Gassco 
 
5/12 Mulige militære konsekvenser av klimaendringene OK Tor Ivar Strømmen SKSK 
  
 
Styremøter - Årsmøte i 2019 

Det ble i 2019 avholdt 6 styremøter i foreningen. 

Årsmøte for 2018 ble avholdt den 11. april 2019. 

Andre aktiviteter og representasjoner 

15/6 Foreningen hadde representasjon/stand på flydagen på Sola flyplass. 

Styret søker å koordinere aktivitetene med de andre forsvarsrelaterte organisasjonene i Stavanger, og deltar på styremøter 
i paraplyorganisasjonen Sikkerhetspolitisk Forum Rogaland (SIFOR). Vi har valgt å innta en observatørstatus inntil videre 
grunnet vedtektene til SIFOR. 

SIFOR endrer navn til Stavanger Militære Samfunn i vinter, dette medfører en endring i vedtektene og vi ønsker å se på en 
tettere tilknytning i den forbindelse. 

 

I 2020 vil det bli en del arrangementer på Sola Sjø i regi av Jærmuseet, der SMS vil stille og representere foreningen. 

Arrangementer og foredrag for 1. halvår er planlagt med om lag ett kveldsforedrag i måneden. 

Regnskap 

Egenkapital pr. 01.01.18 Kr. 29 216,99 
Resultat 2019 Kr.   6 562, 00 
Egenkapital pr. 31.12.18 Kr. 35 778,99 

 

 
 
Forlagsdriften i SMS 
 
Hovedstyret har fremdeles ikke til hensikt å etablere en fast leder for forlagsvirksomheten. 
Således blir de bokutgivelser som foreslås etablert som prosjektoppgaver med utpekt 
tidsavgrenset ledelse.  I 2019 har flaggkommandør Hans Chr. Helseth arbeidet med 
bokprosjektet «Kommandør Peter Morten Bredsdorff – mine erindringer». Det er gitt 
betydelig støtte til prosjektet fra Sjefen for Sjøforsvaret, og boken blir trykket på nyåret i 
2020. Hovedstyret er mottakelig for ytterligere forslag til bokprosjekter i regi av SMS. 
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Prisoppgaver 
 
I 2019 ble det en merkbar og gledelig økning i innleverte besvarelser på utlyste prisoppgaver. 
Følgende seks priser ble tildelt: 
 
Kommandørkaptein Frank Tore Laugen(to besvarelser) 
 Periodisert virksomhetsregnskap – Forsvarets nye kostnadsdrivende «Orakel»!? 
Vurdering: 3. klasse, hederlig omtale.  Kr 5.000,- og diplom 
 Konkurranseutsetting – erosjon av Forsvarets operative evne!? 
Vurdering: 3. klasse, hederlig omtale. Kr 5.000,- og diplom 
 
Flaggkommandør Hans Chr. Helseth: 
 Norske marineoffiserer i okkupasjonsmaktens tjeneste 1940-1945 
Vurdering: 3. klasse, hederlig omtale. Kr 5.000,- og diplom 
 
Løytnant Mats Mollandsøy Sørensen: 
 Er autonome krigsskip Sjøforsvarets fremtid? 
Vurdering: 3. klasse, hederlig omtale.  Kr 5.000,- og diplom 
 
Kommandørkaptein Geir Arne Hestvik(to besvarelser) 

Iht politiske signaler vil Forsvaret få en betydelig økning i budsjettene i årene 
fremover (2% av BNP i 2024). Hvordan bør Sjøforsvaret prioritere å bruke sin andel 
av disse midlene? 

Vurdering: 3. klasse hederlig omtale. Kr 5.000,- og diplom 
 Kystjegerkommandoens fremtidige rolle og organisatoriske innretning 
Vurdering: 2. klasse sølvmedalje. Kr 15.000,- og diplom 
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2. Forslag til retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i 2020 

 

Arbeidet med ny Langtidsplan (LTP) for Forsvaret er langt fremskredet og vil bli fremlagt for 
Stortinget i månedsskiftet mars/april. SMS har det siste året i sakens anledning hatt en rekke møter 
med rikspolitikere så vel som lokale representanter. De fleste av disse møtene har vært partivis. På 
disse møtene har vi fremlagt vårt syn, hatt åpne og gode diskusjoner og fått gode tilbakemeldinger i 
etterkant. Vi har også hatt møte med Hordalandsbenken på Stortinget. Norge har nå en 
mindretallsregjering som gjør at Stortinget har en viktigere rolle en tidligere, og våre muligheter til å 
påvirke debatten er større enn tidligere. SMS må derfor bli synligere i den offentlige debatten, og vi 
må intensivere arbeidet med å påvirke opinionen. Styret har i den senere tid fått signaler om at de 
økonomiske rammene til Forsvaret fortsatt vil være trange i fremtiden, og at debatten kan bli 
annerledes enn vi ønsker. Det er ikke gitt at regjeringen tar utgangspunkt i noen av forslagene som 
Forsvarssjefen har fremlagt. For SMS er ikke et forsvarsbudsjett som utgjør 2 % av BNP et mål i seg 
selv, fokus må være på å få dekket Forsvarets behov. 

SMS vil fortsatt være konsekvent i vår argumentasjon og påpeke følgende behov  

• Undervannsbåtkapasitet utover fire ubåter 
• Overflatekapasitet også i kystsonen 
• Driftsrammer som dekker behov for robust personelloppsetning, øving, vedlikehold og 

ammunisjon 
• Viktigheten av minekrig, med både bruk av egne miner og minerydding 

SMS fortsetter samarbeidet i Oppropsgruppen. Vi deltar på møter der gjensidig 
informasjonsutveksling står på programmet i tillegg til planlegging av felles arrangementer. Gruppen 
har også skrevet brev til Forsvarsministeren. Sammen står vi sterkere selv om profilen til 
Oppropsgruppen er joint. Neste arrangement blir en debattkveld i Litteraturhuset i Oslo som 
gjennomføres etter påske dvs når LTPen er fremlagt. Håpet er at forsvarspolitikere fra flest mulig 
partier deltar og at salen fylles opp. Oppslutningen om tidligere arrangementer har vært varierende. 

Antall medlemmer i SMS har gått noe ned de siste årene. Rekrutteringsarbeidet må derfor 
prioriteres. Samarbeidet med Sjøkrigsskolen og kadettforeningen Valkyrien fortsetter, og det er 
gledelig at kadettene nå deltar i foreningens aktiviteter. Den største utfordringen er fortsatt å gjøre 
oss attraktive for spesialistene. Noen av disse ser for seg et relativt kort yrkesliv i Sjøforsvaret, mens 
andre planlegger et livslangt løp. Skal vi beholde og øke medlemsmassen i SMS må vi uansett få inn 
flere spesialister. Også antall medlemsbedrifter har blitt marginalt færre, og styret vil prøve å snu 
denne trenden.  

Hovedstyret har nylig gått til anskaffelse av coin som vil bli gitt til personer som fortjener det. 

Det sosiale aspektet vil fortsatt være viktig i SMS. Vinsmaking, sommerfest, stiftelsesmiddag, osv er 
populære eventer. Oppslutningen om foreningens mange aktiviteter – både faglige og sosiale – er 
god. Styret har vurdert antall arrangementer, og om man eventuelt skulle introdusere nye. 
Konklusjonen er at de nåværende arrangementene treffer bra, antallet er passe, og at bare 
justeringer er nødvendige. Styret er likevel åpen for gode forslag som kan bringe foreningen videre.   

Kommandantboligen i Gravdal, der SMS gjennom året har en rekke arrangementer, er eid av Staten 
gjennom Forsvarsbygg. Bergen Militære Samfunn (BMS) har til nå hatt en leieavtale med 
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Forsvarsbygg som har fungert tilfredsstillende for SMS, som er en medlemsorganisasjon i BMS. Nå 
har Forsvarsdepartementet instruert Forsvarsbygg til å selge bygget til BMS. Dette kan skape 
utfordringer for BMS – og SMS – og vi følger derfor denne saken nøye. 

Etter at forlagsvirksomheten har vært inaktiv de siste årene, er det gledelig at SMS nylig har trykket 
og utgitt boken Kommandør Peter Morten Bredsdorff - mine erindringer. FKOM Hans Christian 
Helseth har gjennomgått og renskrevet Bredsdorffs dagbøker samt lagt inn korte kommentarer i 
teksten. SMS er svært takknemlig for at Sjøforsvaret dekker utgiftene til utgivelse av boken. Helseth 
jobber nå med en bok som omtaler SMS sine formenn/presidenter opp gjennom tidene. Styret 
jobber fortsatt med å finne en person som er villig til å påta seg ansvaret for forlagsvirksomheten. 

Det er tradisjon at SMS har fått malt bilde av tidligere forsvarssjefer som har tilhørt Sjøforsvaret. 
Disse bildene, som henger i Samfundsbygningen i Horten, er av varierende kunstnerisk kvalitet, og 
styret har derfor, etter konsultasjoner med nåværende forsvarssjef, besluttet at vi denne gang skal 
gå til anskaffelse av et kunstfotografi. Prosessen er igangsatt, og bildet vil bli hengt opp og avduket 
ved en passende anledning. 

Etter initiativ fra admiral Egil Eikanger er SMS i ferd med å få laget en byste av Petter Birger Salen. 
Han var sjef på en av «Shetlandsbussene» KNM Hessa. De to andre skipssjefene på hhv Vigra og Hitra 
har allerede fått sine velfortjente monumenter. SMS er derfor svært glad for at vi nå får en byste av 
Salen. Plassering av bysten vil bli avgjort tidlig i 2020.  

Arbeidet med årets Sjømaktseminar i Bergen er i full gang under ledelse av Trond Grytting. Verdt å 
merke seg er at seminaret denne gang går onsdag-torsdag 23-24 september. Hovedtema i år er 
«Sjømakt i nord». Vi håper på minst like stor deltagelse som for to år siden. 
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3. Oversikt over SMS årsregnskaper og økonomiske status 
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NOTER SMS Regnskap 2019 

Overordnet: Hovedstyret fremla i 2019 et budsjett som skulle gi et overskudd på kr 
122.000,- Overskuddet ble kr 130.595, 89.  Det må sies å være et godt driftsår hensett til at 
SMS i 2019 ikke hadde sjømaktseminar. 

Her følger noter som kan bidra til forståelse av det fremlagt regnskap. 

A. Flere av de sosiale tilstelningene ble godt besøkt, og derav noe dyrere enn antatt 
ettersom arrangementene er subsidiert. 

B. Driften av NTfS for 2019 har pådradd noe mer enn budsjettert, primært grunnet et 
nytt layout som var noe dyrere enn det opprinnelige.  Driften av NTfS vil fra 2020 
inngå i hovedregnskapet for SMS, det fremgår av budsjettet senere. Det vil da også 
fremgå at kontoen for bankinnskudd NTfS, 1936, i en årrekke har vært ført dobbelt i 
SMS og separat regnskap for NTfS, noe som korrigeres fra 2020. 

C. Kto 6890 annen kontorkostnad ble noe over budsjett grunnet nyanskaffelse av PC til 
generalsekretær, samt et tilfelle av datakrasj med påfølgende rekonstruksjon av 
datafiler. 

D. O. Hansens fond er i år belastet med kr 40.000,- som i sin helhet gikk til premiering av 
besvarelser for prisoppgaven. 

E. I løpet av 2019 har en bygget opp to nye fond.  Arbeidet med å få reist en byste av 
orlogskaptein Petter Birger Salen har avstedkommet kr 125.000,- så langt innsamlet. 
Videre har Sjefen for Sjøforsvaret innvilget kr 99.000,- til finansiering av boken 
«Kommandør Peter Morten Bredsdorff – Mine erindringer» som trykkes i første 
opplag januar 2020. 

F. SMS har på vegne av Harlans legat fakturert deltakere ved Harlans seminar 2019 for 
totalt kr 136.150,- .Beløpet kom så vidt sent inn at det først overføres etter årsskiftet.  
For å gi et riktig bilde av driften i begge regnskaper er beløpet anført som gjeldspost i 
SMS regnskap, og tilsvarende fordring i Harlans legat. 

 

 

 

T E Lilletvedt 

Gen sekr 
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HARLANS LEGAT 2019 – RESULTAT 
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HARLANS LEGAT 2019 – BALANSE 
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Harlans legat 2019 – Noter til regnskap 

 

Harlans legat forvaltes av Hovedstyret SMS.  Hovedstyret rådfører seg med 
Marineingeniørgruppen i SMS angående forvaltning av fondets kapital. 

I en årrekke har bankinnskudd (i Forsvarets personellservice – FP) gitt så vidt 
lav rente at avkastningen i begrenset grad har kunnet finansiere seminarer i 
samsvar med intensjonen. 

Av den grunn har Marineingeniørgruppen i år rådet Hovedstyret til å gradvis 
overføre innskudd i Forsvarets personellservice til Storebrandfondene etter en 
fordelingsnøkkel og risikoprofil som gir utsikter til en bedre langsiktig 
avkastning av fondets kapital. Hovedstyret har fulgt rådene fra 
«allokeringsgruppen» blant marineingeniørene. 

Således er (av kr 2,7 mill) i år først overført kr 540.000,- til Storebrandfondene, 
og deretter kr 810.000,-, totalt kr 1.350.000,-. 

Fondspostene var ved årsskiftet verdsatt til kr 1.377.596,-, altså en verdiøkning 
på kr 27.596,-. Det kan synes moderat, men rådet fra konsulenter er å se de 
langsiktige trender, ikke kortsiktige fluktuasjoner. 

Bevegelser for øvrig i år er hovedregningen fra Solstrand for seminaret. Videre 
har SMS fakturert og fått innbetalt påmeldingsavgift for deltakere fra FMA og 
SKSK. Beløpet ble ikke overført før årsskiftet. Totalt kr 136.150,- er inntektsført 
og fremkommer som tilgodehavende å balansen pr utgang 2019. Beløpet blir 
overført fra SMS primo 2020. 

Innskuddet i FP er i 2019 forrentet med kr 52.602,- 

 

Årets driftsresultat er et underskudd på kr 86.211,- som kommer til fratrekk i  
egenkapital i legatet. 

 

 

T E Lilletvedt 

Gen sekr SMS 
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4. Forslag til godkjenning av SMS regnskaper for 2019 

 

 

 

Hovedstyret SMS tilrår at generalforsamlingen godkjenner de 
fremlagte og reviderte regnskapene for Hovedstyret, Harlans legat 
og Norsk tidsskrift for Sjøvesen. 

 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Forslag til SMS budsjett for 2020, herunder opprettholdelse av nåværende nivå på 
kontingentens størrelse 
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Hovedstyret SMS foreslår for generalforsamlingen at nivået på årskontingent, 
abonnement etc opprettholdes på 2019-nivå slik 

 

Tjenestegjørende:     Kr 480,-  

Pensjonist:   kr 330,- 

Abonnement innenlands: Kr 250,- 

Abonnement utenlands: Kr 350,- 

Kadetter/elever under utd Gratis 

 

Forslag til vedtak: Fremlagt budsjett for SMS for driftsåret 2020 med opprettholdelse av 
nivået på kontingentsatser vedtas. 

 

6. Evt forslag til endring av lovene 
 

Ingen forslag innkommet. 

 

7. Andre innmeldte saker 

Ingen saker innmeldt 
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8. Valg 

 

Valgkomiteens forslag til SMS Generalforsamling / valg 2020 

 

Valgkomiteen: 

 

Kommandør Åsmund Andersen, leder 

Kommandør Steinar Nilsen 

Orlogsmester Elin Blikra Erichsen (forslår ny: OK Martha-Gurine Landeråen Hess) 

 

 

     

Hovedstyre Navn Status   Kommentar 

President Kom Bjørn Egenberg Gjenvalg   

Visepresident Fkom Thomas Wedervang Ikke på valg   

Styremedlem KK Bjørn Ole Grodås Gjenvalg   

Styremedlem Avd.dir Ivar Knudsen Ikke på valg   

Styremedlem OK Ingrid Bruvik Næss Ny   

Varamedlem KK Torill Herland Ikke på valg   

Varamedlem KK Thomas Lynum Ikke på valg   

Varamedlem ORLM Elin Blikra Erichsen Ny   

Varamedlem Flaggmester Stefan Varga Ikke på valg   

Varamedlem OK Terje Kogstad Ikke på valg  Nettredaktør 

     

 

Revisor Navn Status   Kommentar 

 KK Ståle Eriksen Ikke på valg   

 
 

  

 

Revisorstilling NTfS 
bortfaller 
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Redaksjonskomité Navn Status   Kommentar 

 FKom Jens-Jørgen Jensen Ikke på valg   

 KK Dag Handal Gjenvalg  Forretningsfører NTfS 

 KK Sigvard Sandvik Ny  bortfaller. 

 OK Torolf B O Eide Ikke på valg   

      

     

 

Bedømmelseskomite for prisoppgaver       

 Kom Bjørn Egenberg Gjenvalg   

 Admiral Torolf  Rein Ikke på valg   

 Kom Bård Eriksen Ikke på valg   
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FULLMAKT 

 

 

 

Undertegnede medlem i Sjømilitære Samfund gir herved Hovedstyret fullmakt til å 
stemme på mine vegne under SMS generalforsamling 29 april 2020 

 

 

 

Sign       Navn blokkbokstaver 

 

 

 

 

Sendes snarest og senest 20 april til 

 

 

Generalsekretær SMS 

Postboks 14 Mathopen 

5810 BERGEN 

Epost: gs@sms1835.no 


	Årsberetning for Sjømilitære Samfund, Oslo for driftsåret 2019
	Valg
	Andre valgte representanter

