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SJØMILITÆRE SAMFUNDS GENERALFORSAMLING 2022 

Til medlemmer av SMS 

Sjømilitære Samfunds ordinære generalforsamling er berammet ved  

Kommandantboligen Gravdal onsdag 23 mars 2022 kl 18.00. 

Finn vedlagt saksgrunnlag iht SMS lover §7. 

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

Bakerst i denne ekspedisjonen ligger en fullmaktblankett.  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 2021 – lokalavdelinger og faggrupper 
inkludert, samt status for Stiftelsen Sjømilitære Samfunds Kulturarv  

2. Forslag til retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i 2022 
3. Oversikt over SMS årsregnskaper og økonomiske status pr årsslutt 2021 
4. Forslag til godkjenning av SMS regnskaper for 2021 
5. Forslag til SMS budsjett for 2022, herunder opprettholdelse av nåværende nivå på 

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

Grunnet smittevernbestemmelser 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 2021 har vært: 

Valgkomiteen: 

Kommandør Åsmund Andersen, leder 

Kommandør Steinar Nilsen 

Orlogskaptein Martha-Gurine Landeråen Hess 

Hovedstyre       

President Kommandør Bjørn Egenberg      

Visepresident Flaggkommandør Thomas Wedervang    

Styremedlem Avdelingsdirektør Ivar J. Knudsen     

Styremedlem Kommandørkaptein Vidar Brevik     

Styremedlem Flaggmester Kirsti Green     

Varamedlem Kommandørkaptein Thomas Lynum    

Varamedlem Kapteinløytnant Sandra Tjørn   

Varamedlem Orlogsmester Elin Blikra Erichsen  

Varamedlem Kapteinløytnant Mai Linn Olsen  

Varamedlem Fenrik Carl Corneliussen (Nettredaktør) 

Revisor  

Kommandørkaptein Ståle Eriksen   

Revisorstilling NTfS bortfalt ettersom regnskapet for NTfS i 2020 ble innlemmet i SMS 
hovedregnskap. 

Redaksjonskomité 

Flaggkommandør Jens Jørgen Jensen 

Kommandørkaptein Dag Handal 

Kommandørkaptein Sigvard Sandvik 

Orlogskaptein Torolf B. Eide 

Bedømmelseskomité for prisoppgaver 

Kommandør Bjørn Egenberg 

Kommandør Nils Kristian Haugen 

Kommandør Bård Eriksen 
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1. Årsberetning for Sjømilitære Samfund 2021 – 
lokalavdelinger og faggrupper inkludert, samt 
status for Stiftelsen Sjømilitære Samfund 
Kulturarv  

 

 

Perioden 1. januar - 31. desember 2021 

• Omfattende foredragsvirksomhet (detaljer under Aktivitetsutvalget) 
• Bekransning av Shetlands-Larsens statue 17. mai, men grunnet Covid-19 uten  

påfølgende frokost om bord på «Statsraad Lehmkuhl» 
• Utdeling av Sjømilitære Samfunds Sjømaktspris ved Sjøkrigsskolen 
• Gjennomføring av kjerneaktivitetene nyttårsball, debatter, samt frokost- og 

kveldsforedrag, dels i form av webinar 
• Gjennomført kontaktkonferanse med deltakelse fra lokalavdelinger, 

æresmedlemmer etc 
• Gjennomført en større strategiprosess i regi av Hovedstyret 
• Fortsatt deltakelse i «Oppropsgruppen» 
• Utgivelse av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen med 6 utgaver 
• Ved hjelp av nettredaktøren fulgt opp videreutvikling av nettsidene, herunder 

en total oppjustering på ny plattform 
• 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, og 
deltok ved 250-årsjubileet i Stockholm 15 nov 2021 i nærvær av DDMM 
Kongen og Dronningen av Sverige 

• SMS har fulgt opp intensjonsavtale om samarbeid med Norsk Militært 
Logistikkforum. 

• Markert SMS stiftelsesmiddag i Horten fredag 3 des 2021 
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FOREDRAGSVIRKSOMHETEN 2021 - Bergen 

FROKOSTFOREDRAG 

27 aug  Haakon Bruun-Hanssen Refleksjoner etter min tid som Forsvarssjef 

17 sep  Henning Smidt  Wilnor/Olavsvern 

8 okt  Prosjektleder Øystein Storebø Nye UVB/Nytt UVB verksted  

19 nov  Gunnar Heløe   Russland 

Øvrige frokostforedrag ble kansellert pga Covid 19 

 

KVELDSFOREDRAG 

12 jan  Tormod Heier   Utfordringer i nord 

14 sep  Ketil Olsen   Andøya Space Center 

27 okt  FSJ, gen E. Kristoffersen Status for Norges forsvar 

9 nov  Paneldebatt (4 deltakere) Framtidig overflatestruktur for Sjøforsvaret 

Øvrige planlagte kveldsforedrag ble kansellert pga Covid 19  

   

 

 

ØVRIG AKTIVITET I SMS 2021 

SMS har aktive lokalavdelinger i Oslo, Horten og Stavanger. Beretninger følger senere i 
punktet. 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.  
Anerkjennelse går også til vårt medlem Tore Isager som har bistått Generalsekretær med 
praktiske arbeidsoppgaver. 

 

Sjømilitære Samfund – Medlemmer utgang 2021 

 

ÆRES EVIG TJGJ ITJG BMED SUM 

Pr 31.12.20 9 1 1269 1029 28 2336 

Pr 31.12.21 9 1 1225 999 28 2262 

Endring 0 0    -44  -30  0  - 74 

I tillegg har vi 281 abonnenter på NTfS 
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Utviklingen i antallet medlemmer fremgår av tabellen ovenfor.  

Dette året har SMS hatt en viss 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  

Etteranmeldt 2020 

    Tor Arne Jørgensen   11 desember 

2021 

Sivilingeniør  Christen Smith   25 januar 

Kommandørkaptein John Gunnar Martinsen  25 januar 

Kommandør  Torbjørn Johannessen  27 januar 

Kommandørkaptein Lars Audun Brakestad   9 februar 

Kapteinløytnant Egil Taranger    17 februar 

Orlogskaptein  Ole Kristian Buer   24 februar 

Kommandørkaptein Ingvald Lunde    2 mars 

Kommandørkaptein Geir Fjeldheim   20 mars 

    Brigt Gerry Nesheim   24 mars 

    Per Johan Walbeck-Sørensen  8 april 

Kontreadmiral  Jan Henrik Eriksen   13 april 

    Johannes Brun   23 april 

Orlogskaptein  Hans Henrik Stoermann-Næss 7 juni 

Kontreadmiral  Haakon Johan Øberg   16 juni 

Kommandør   Helge Moen    14 juli 

    Robert Dreyer Sæther  19 august 

Kommandør  Ole Reidar Johan Iversen  5 november 

    Tor Martin Ingebrigtsen  29 desember 
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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 2021 fant sted ved  

Sjøkrigsskolen 17 desember i tilknytning til avslutningsseremonien for årets  

avgangskull. Sjømaktprisen 2021 ble tildelt kadett Marte Teigen Gravem.  

Premien er skipsur montert montert på teakplate, samt et diplom. 

 

 

Programansvarlig, kommandørkaptein Kjetil Mellingen og prisvinner, kadett Marte Teigen 
Gravem 

Økonomi 

Som foregående år er SMS regnskap ført for både driften under Hovedstyret og  

NTfS. For 2021 var det budsjettert med et overskudd på kr 62.500,-  

Resultatet ble imidlertid noe dårligere, et underskudd på kr 58.621,40. Som det også vil 
fremgå av notene til regnskapet er det ulike forklaringer på utfallet, herunder en viss 
nedgang i medlemsmassen, en utstyrsanskaffelse som ikke var budsjettert, samt en 
betydelig større kostnad ved en påkrevd oppdatering av SMS hjemmeside. 

Hovedstyret besluttet i 2021 å overføre 2 millioner kroner fra FP til Storebrandfondene. 
Dette skjedde i september, men for siste tertial ble kursgevinsten på kr 31.386,- 
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SMS har solid økonomi, en god egenkapital på knapt 5 mill kr, god likviditet og soliditet. 

Bidrag, tilskudd 

SMS har etter søknad fått støtte fra Forsvarsdepartementet med kr 206.000,-. Videre har 
Sjefen for Sjøforsvaret støttet oss med kr 99.000,- 

Sjømilitære Samfund takker for bidragene som har vært av stor betydning for vårt arbeid 
«for Sjøforsvarets tarv og utvikling». 

 

Gaver, oppmerksomhet etc 

Hovedstyret har tradisjon for å sende oppmerksomhet til æresmedlemmers runde dager, 
samt til tillitsvalgte som trer ut av Hovedstyret. Videre ble det i 2021 sendt blomster til 
gravferden for æresmedlem, kommandørkaptein Ingvald Lunde. Hovedstyret sendte også 
blomster ved gravferden til den siste gjenlevende fra «Shetlandsgjengen», Jakob 
Strandheim. Det pågår innsamling til restaurering av en slipp nyttet under Annen verdenskrig 
på Shetland – «Kronprins Olav slipp». Hovedstyret støttet dette tiltaket med kr 10.000,- 
Videre støttet SMS «spleis» for Bergen militære samfund med kr 1.000,- 

For øvrig har en anskaffet SMS coins for kr 19.100,- som nyttes til oppmerksomhet ved 
foredrag etc. 

 

Kontaktkonferansen 2021 

Tradisjonelt avholdes «Kontaktkonferansen» annethvert år, og da i år uten Sjømaktseminar. 

Således samlet vi Hovedstyret, Æresmedlemmer, ledere fro SMS faggrupper og tillitsvalgte 
fra lokalavdelingene i Oslo, Horten og Stavanger i Kommandantboligen, Gravdal, Bergen 
dagene 10 og 11 juni 2021. 

Innledningsvis fikk man en god oversikt over status i Sjøforsvaret ved Sjefen for Sjøforsvaret, 
kontreadmiral Rune Andersen. 

Videre orienterte styremedlem, kommandørkaptein Bjørn Ole Grodås om arbeidet med 
strategi (se senere avsnitt). Det ble videre et ordskifte om SMS overordnede mål – å drive 
påvirkning «for Sjøforsvarets tarv og utvikling». I den sammenheng ble utvidet bruk av 
sosiale medier diskutert. 

På prinsipielt grunnlag diskuterte man plassering av SMS økonomiske midler (hvorav mye i 
dag står i Forsvarets personellservice til lav rente) i aksjefond/tilsvarende.  Dette er motivert 
ut fra gode erfaringer med plassering av Harlans Legat i Storebrand fonds. Hovedstyret fikk 
støtte til sitt forslag om å starte med å plassere 2 mill kr etter råd fra Storebrand, og med lav 
risiko. 

Hovedstyret og Generalsekretær har funnet det hensiktsmessig å strukturere arbeidet med 
innstilling til æresmedlemskap i SMS. Generalsekretær fremla en liste med kriteria som kan 
nyttes for å sikre at de strenge kriteria for æresmedlemskap fylles.  Diskusjonen ga støtte til 
prinsippene. 
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Siden fikk ledere av SMS lokalavdelinger presentert sin virksomhet, og konferansedeltakerne 
fikk deretter status fra de to aktive faggruppene: Marineingeniørene og Maritim 
strategigruppe. 

I kraft av sin rolle som styremedlem i «Stiftelsen Sjømilitære Samfund Kulturarv» ga 
Generalsekretæren deretter en status for driften av Samfundsbygningen i Horten som 
selvsagt har merket de negative konsekvensene av pandemien og stor grad av nedstengning 
innen hotell og restaurant. 

Videre hadde man en diskusjon om en av SMS største utfordringer; å sikre at vi rekrutterer 
og beholder vår medlemsmasse. 

Avslutningsvis ga flaggkommandør Jacob Børresen på vegne av Faglig ansvarlig for 
Sjømaktseminar 2022, kontreadmiral Trond Grytting, en status i forberedelsene av 
seminaret som er lagt til Radisson Blu Royal, Bryggen i Bergen dagene 22 og 23 sep 2022. 

 

 

Strategiarbeid i SMS Hovedstyre 

Hovedstyret i Sjømilitære Samfund vedtok på styremøtet i august 2020 at det skulle 
utarbeides et nytt strategidokument. Bakgrunnen for vedtaket er en rekke endringer og ytre 
faktorer som i nær framtid kan påvirke både vår medlemsmasse, økonomi og målsettinger, 
og derved utgjøre en risiko for vår drift og eksistensgrunnlag. Strategiarbeidet ble presentert 
på Kontaktkonferanse 2021. Dette er en kortversjon. 

Strategidokument (kortversjon) 

Strategien, eller «Veien til målet» for Sjømilitære Samfund, kan beskrives som et triangel 
med tre hovedfokusområder som omslutter organisasjonens handlingsplan. Handlingsplanen 
beskriver tiltakene som skal gjennomføres og følges opp i det daglige virke. 
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Den første trekanten - «Governance» - omfatter både ledelse, styring, formålsparagrafer, 
administrative og økonomiske systemer, regelverk og interne rutiner og bestemmelser. For 
SMS vil dette gjelde både Hovedstyre, President, Generalsekretær, og Kontaktkonferansen 
som organisatoriske element, samt vedtekter, nasjonale lover og regelverk, årsmøter m/ 
referat, strategidokumenter, styrevedtak og interne rutiner. Dette utgjør den formelle 
strukturen i SMS, som er vesentlig med tanke på lovlighet og etterfølgelse av regelverk. 

Den andre trekanten fokuserer på våre medlemmer, aktivitetsprogram, rekruttering og 
daglige gjøremål. Våre interesser og forpliktelser både i Horten og Bergen knyttet til 
Samfundsbygningen og BMS/Kommandantboligen vil være en del av dette, i tillegg til drift og 
oppfølging av lokalforeningene. 

Det tredje strategiske oppfølgingsområdet er rettet mot de målsettinger SMS har mht 
påvirkning av politiske og fagmilitære miljøer, for å sikre et sterkt og framtidsrettet 
Sjøforsvar samt sjømilitær fokus innen den fellesoperative rammen. Vårt viktigste 
virkemiddel i denne sammenheng er MARSTRAT. MARSTRAT gjennomfører møter med 
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sentrale politikere og komiteer og deltar aktivt i mediebildet gjennom å målbære et budskap 
fra et uavhengig ståsted. Selv om MARSTRAT er vår spydspiss med fagmilitære analyser og 
påvirkning som hovedoppdrag, bidrar også andre deler av SMS til påvirkning av politikere, 
nøkkelpersoner og organisasjoner gjennom sosiale samlinger, aktivitetsprogram og 
debattaftener. 

Det strategiske triangelet er operasjonalisert langs seks operasjonslinjer der det etableres 
handlingsplaner og tiltaksmatriser; 

• Tydeliggjøre SMS’ rolle og målsetting 

• Direkte og indirekte påvirkning 

• Aktiviteter for medlemmene 

• Rekruttering 

• Kommunikasjon 

• Organisatorisk utvikling 

Visepresident er gitt i oppdrag å lede og synkronisere den daglige oppfølging av 
strategiarbeidet gjennom de ansvarlige for den enkelte operasjonslinje. 

Strategisk bilde 

Det strategiske bildet gir en overordnet oversikt over hva som er vår kjernevirksomhet og 
målsetting, samt hva som er vår visjon for framtiden med tilhørende strategiske valg for å 
komme dit vi ønsker. Det strategiske bildet kan visualiseres på følgende måte: 

 

 

  

Sjømilitære Samfunds formålsparagraf er av stor historisk betydning for foreningen og er 
solid forankret i grunnlagsdokumentene fra 1835. 

Den bidrar til identitet, tyngde og respekt for organisasjonen. 

SMS preges av: 

• Velordnet økonomi og styresett 
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• Bred kompetanse i styret 

• Etablert posisjon og god historisk forankring 

• God kjønnsfordeling og rekrutteringsbakgrunn (fra kadett og konstabel til 
pensjonister) 

• Hensiktsmessige og tilgjengelige fasiliteter 

• Lite konkurranse (sovepute?) 

Kritiske suksessfaktorer i den videre utvikling vil være: 

• Troverdighet og seriøsitet 

• Bevare kultur og tradisjon 

• Stabil økonomi og ledelse 

• Synlighet 

• Evne til å rekruttere og ivareta medlemmenes interesser 

• Evne å påvirke og oppnå resultat 

• Vellykket drift av Kommandantboligen 

 

 

FAGGRUPPER 

Årsberetning for Marineingeniørgruppen 2021  

 

1.1 Aktiviteter i 2021 

• Året 2021 har vært preget av COVID og smittesituasjonen i Norge.   

• På grunn av COVID situasjonen ble det ikke gjennomført sommermøte i 2021.   

• Det har vært gjennomført 5 styremøter i 2021 

• Det har vært gjennomført 1 allokeringsmøte i 2021. 

• I henhold til vedtektene skal det legges ned blomster på Harlans grav i forbindelse 
med deres bryllupsdag.  Blomster ble bestilt og lagt ned den 6. april. 

• Tema for Harlan seminar 2021 var «Fremtidens energibærere og 
fremdriftssystemer».  God planlegging og forberedelser fra arrangementskomiteen 
gav et tidsriktig og meget interessant seminar. 

• Generalforsamling for 2021 ble gjennomført på Solstrand fjordhotell i forkant av 
Harlan seminar den 4. november.  Med bakgrunn i alternativ plassering av legat i 
fond og bedret økonomisk status, ble det besluttet av generalforsamlingen at Harlan 
seminar igjen skal gjennomføres årlig.  
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Generalforsamling 2020 ble ikke gjennomført, men budsjett og resultat ble 
gjennomgått på generalforsamlingen for 2021.  Styrets vurderinger og beslutning 
omkring dette ble kommunisert og det fremkom ikke kritikk av styrets vurdering om 
utsettelse under generalforsamlingen.   

 

1.2 Planlagte aktiviteter i 2022 

• Sommermøte (mai/juni) 

• Generalforsamling og Harlan seminar (november) 

• Forberede og dele ut Marineingeniørprisen  

• Kransenedleggelse på 6. april på Harlans grav 

• Styremøter og allokeringsmøter 

 

1.3 Forvaltning av legatet 

Finansiell status på legatet 

o Totalbeløp som skal plasseres er mnok 2,7 i henhold til vedtak på generalforsamling 

o Avkastningen på legatet som er plassert i fond har vært totalt 732 110,- i gevinst 
siden initiell investering.  Tallet er hentet fra porteføljerapport mottatt fra Storebrand 
4. januar 2022. 

 

1.4 Marineingeniørprisen 

Leder i M-gruppen delte ut prisen for beste Bacheloroppgave innen teknisk bransje for 2020 
på Solstrand Fjordhotell i forbindelse med Harlan seminar.  Utdelingen var ett år forsinket og 
dette skyldes løpende vurderinger relatert til Covid situasjonen.  Det var identifisert andre 
anledninger for utdeling tidligere i 2021, som eksempelvis Sjef Sjøforsvaret sitt besøk til 
Sjøkrigsskolen, men dette beøket ble utsatt og til slutt ansellert.  Vinnere av prisen var 
Andreas Handal Hellesnes og Kim Andre Lyssand for deres oppgave «Plattform for sverm».  
Oppgaven beskriver utvikling av en maritim overflateplattform, samt test av denne i sverm.   

 

1.5 Rekruttering 

M-gruppen har ca 320 medlemmer.  18 nye medlemmer har tilkommet siden høsten 2019. 

1.6 Harlan seminar 2022 

Det er planlagt gjennomføring av Harlan seminar med generalforsamling på Solstrand 
fjordhotell 3. og 4. november 2022.    Godkjent budsjettforslag for seminaret er nkr 80 000,-  

Tema for Harlan seminar 2022: «Fremtidig utvikling ny overflatestruktur: Rimeligere fartøy 
/redusert militært avtrykk til fordel for kvantitet» 
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1.7 Hjemmeside og Facebook 

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 utelukkende på Facebook.   

Øyvind Tengesdal i styret er Web ansvarlig. 

 

1.8 Styret har i 2021 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) 

 

1.9 Styre for 2022 har følgende sammensetting 

Åge Vetaas (leder) 

Eivind Engelsen (styremedlem) 

Øyvind Tengesdal (styremedlem) 

Tor Hilmar Stavang (styremedlem) 

Arild Øydegard (styremedlem) 

Martin Jansen (Vara) 

Jon Patrick Olsen (Vara) 

 

Haakonsvern 5. januar 2022, 

 

 

Åge Vetaas 

Leder for SMS/M-gruppen 
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Årsrapport SMS Marstrat for 2021  

Sjømilitære Samfunds faggruppe Strategi (SMS Marstrat) har basert sin virksomhet gjennom 
2021 på den Handlingsplanen som ble utredet og vedtatt i desember 2020. Handlingsplanen 
hadde 3 fokusområder med driftssituasjonen for Sjøforsvaret, utvikling av personell og 
kompetanse samt utredning av ny overflate kampstruktur for Sjøforsvaret. 

Etter politisk behandling av FSJ FMR måtte en erkjenne at ny LTP for kommende 8-
årsperiode ikke legger opp til å adressere de alternative ambisjonsnivåene som tidligere FSJ 
hadde identifisert. Vedtatt LTP sier lite om ambisjonen for videre utvikling av Sjøforsvaret, og 
en må erkjenne at tapet av KNM HING ikke kompenseres. Denne erkjennelse førte til at 
Marstrat fant det hensiktsmessig å endre sitt fokus i ny handlingsplan ift tidligere. 

 

Når 2021 er passert, må en erkjenne at det ikke foreligger noe nytt grunnlag for fremtidig 
overflatestruktur for Sjøforsvaret. 

Sjøforsvarsstaben har introdusert og presentert et nytt konsept for ubevæpnede 
«Standardfartøyer» til Sjøforsvaret konstruert og bygget etter vanlige sivile standarder. En 
ser for seg at denne type fartøyer i fremtiden skal kunne erstatte en del eksisterende 
fartøyer, og løse flere oppgaver både for Marinen og Kystvakten. Faggruppe Marstrat har 
diskutert dette konseptet, og er av den oppfatning at dette blir en feil satsing dersom slike 
fartøyer går på bekostning av marinefartøyer som kan ivareta både offensive og defensive 
roller i fred, krise og krig. Marinen må ha kapasiteter som kan virke og fungere effektivt 
innen alle disse tilstandene. 

Korona-situasjonen har satt sitt preg på møtevirksomheten i Marstrat gjennom 2021, og 
årets første møte måtte kanselleres. Februar- og aprilmøtet ble gjennomført som digitale 
møter. Mars-møtet ble gjennomført som et «hybrid»-møte med en del deltakere på digital 
plattform. Basert på erfaringer og behov, anbefalte Marstrat at SMS burde gå til anskaffelse 
av hensiktsmessig utstyr til å kunne gjennomføre «hybrid-møter» med både fysisk og digital 
deltakelse, og at dette ville føre til at vi kunne engasjere flere av medlemmene enn de som 
hadde anledning til fysisk deltakelse. Anmodningen ble etterkommet, og mer profesjonelt 
digitalt utstyr ble levert høsten 2021. Ifm denne anskaffelsen ble det opprettet et eget IT-
sekretariat i Marstrat for å sikre en god betjening av møter arrangert helt eller delvis på 
digital plattform. 

Inklusive de digitale møtene har faggruppe Marstrat gjennomført 10 medlemsmøter ila 
2021. 

Medio 2021 sendte SMS et skriv til UF-komiteen der en redegjorde for oppfatningen og 
problemstillingene knyttet til havariet av KNM HING. Skrivet var basert på forslag utarbeidet 
av Marstrat. 

Ved årets utgang har faggruppen 33 stk «aktive» medlemmer (inklusive GS SMS og redaktør 
NTFS), og det er tatt opp 2 nye medlemmer ila året. I tillegg har faggruppen 2 tiltredende 
medlemmer og 10 stk infomedlemmer. 

Det sittende styret i Marstrat meddelte medio 2021 at en ønsket å bli erstattet, og det ble 
nedsatt en valgkomite under ledelse av Kjell Birger Olsen. 
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På Jule-/Årsmøtet i desember 2021 ble valgkomiteens forslag lagt frem, og medlemsmøtet 
ga sin fulle tilslutning til forslaget som ble lagt frem, og nytt styre ble valgt. 

Det nye Styret i faggruppe Marstrat består av Jan Sommerfelt-Pettersen (leder), Åsmund 
Andersen (nestleder) og Bjørn Terjesen (sekretær). 

 

Faggruppene for Sanitet og Marineøkonomer er pt inaktive 

 

 

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 

NTfS har i også 2021 hatt tilfredsstillende tilgang på stoff. 

Tilbakemeldinger på tidsskriftets innhold er overveldende positiv, men noen innlegg har 
også i 2021 skapt negativ reaksjon blant medlemmer. Disse meldingene kommer fortsatt 
sjelden direkte til redaksjonen, men presenteres via SMS Hovedstyre eller tredje person.  
Det er sterkt ønskelig med debatt i tidsskriftet, og relevante meningsutvekslingene om 
dagens og fremtidens struktur etterlyses. Det skal være «høyt under taket» i NTfS, og 
medlemmene oppfordres til å benytte tidsskriftet som talerør for sine meninger til det beste 
for Sjøforsvarets tarv og utvikling. At noen kan føle seg støtt eller er uenige skal ikke gjøre 
NTfS til et «menighetsblad» hvor alt bare er «gull og grønne skoger». 

Artikler om Nordøstpassasjen og nordområdene, tapet av KNM Helge Ingstad, Sjømilitær 
kompetanse, Sjøkontroll og diverse nye plattformer i inn- og utland har skapt interesse. 

Coronapandemien har fortsatt begrenset antall foredrag og sosiale arrangementer, men 
noen rapporter, bokanmeldelser og minneord om avdøde medlemmer har vi fått inn. 

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. Vi må ikke glemme at Forsvaret 
stadig er under fornying, og SMS skal fortsatt utgjøre en forskjell. 

 
Forlagsdriften i SMS 

Hovedstyret har fremdeles ikke etablert en fast leder for forlagsvirksomheten. Således blir 
de bokutgivelser som foreslås etablert som prosjektoppgaver med utpekt tidsavgrenset 
ledelse.  I 2020 har flaggkommandør Hans Chr. Helseth arbeidet med bokprosjektet 
«Sjømilitære Samfunds Formenn og Presidenter 1835-2020» i samarbeid med «Stiftelsen 
Sjømilitære Samfund Kulturarv». 

 

Prisoppgaver 

I 2021 mottok SMS ingen besvarelser på utlyste prisoppgaver.  
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LOKALFORENINGER SMS 
Årsberetning for Sjømilitære Samfund, Oslo for driftsåret 2021 
Styret 
Styret har for 2021 bestått av: 
Formann: Erik Brauner 
Styremedlem: Nils Kjus 
Styremedlem: Knut Holth-Larsen  
Styremedlem: Mathias Rand Schmidt  
Varamedlem: Thomas Slensvik 
 
Valgkomité:  Ola Bøe-Hansen 
  Kjell Olsen 
Kasserer: Nils Kjus 
Sekretariat: Knut Holth-Larsen 
  
Styrets aktiviteter 
Det har vært avholdt 4 styremøter. Styret har hatt jevnlig kontakt pr telefon og E-post.  
Valg  
Pga Covid-19 ble det i 2021 ikke avholdt årsmøte med valg. Styret, sekretær, kasserer, revisor 
og varamedlem har fortsatt fra 2020. 
Andre valgte representanter 
Det har heller ikke blitt valgt andre representanter 
 
Internett – E-post 
SMS, Oslo har takket være Nils Kjos 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 
De arrangementene vi har fått gjennomført i Oslo Militære Samfunns lokaler i regi av SMS, 
Oslo har vært godt besøkt. 
 
Følgende møter og arrangementer har vært avholdt: 
 
27. januar 2021 Avlyst pga Covid-19 
 
24. februar 2021  Avlyst pga Covid-19 
 
24. mars 2021 Avlyst pga Covid-19 
 
21. april 2021  Avlyst pga Covid-19 
 
29. september 2021 Avdelingsdirektør Dag Liseth og havariinspektør Kristian Haugnes. 
Presentasjon av hovedfunn i sikkerhetsundersøkelse del II av ulykken med KNM «Helge 
Ingstad» ved Statens havarikommisjon. Til stede 51 / Til middag 35 
 
27. oktober 2021 Flaggkommandør Gunnar Heløe. Refleksjoner etter 4 år i Russland. Til 
stede 37 / Til middag 21 
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24. november 2021 Sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen. Sjøforsvarets 
status og fremtid. Til stede 40 / Til middag 28 
 
Andre aktiviteter 
Andre arrangementer hvor SMS medlemmer normalt har vært og var representert 
   
24. mars 2021  SMS avholdt sin Generalforsamling i Kommandantboligen i Gravdal. 
Pga Covid-19 var lokalavdelingen ikke representert. 
 
8. mai 2021  Blomsternedleggelse på Orlogsgasten på Normandie plassen, 
Akershuskaia ble som vanlig markert med tale av formann og blomsternedleggelse fra SMS, 
Oslo og Oslo Orlogsforening med medlemmer fra foreningene tilstede. 
Bekransning av Krigsseilermonumentet på Bygdøynes var i år uten publikum. SMS, Oslo 
sendte krans som ble lagt ned av vårt medlem kommandørkaptein Tormod Kaaløy, som er 
ansatt ved museet. 
 
17. mai 2021  Blomsternedleggelse på Tordenskjolds statuen på Rådhusplassen, 
blomsternedleggelse på Orlogsgasten på Akershuskaia og samling i Oslo Militære Samfund 
med kaffe, kake og tale for dagen ble alle kansellert pga Covid-19 og Oslo kommune hadde 
bestemt at det ikke skulle være offisielle arrangementer på dagen. 
 
10. – 11. juni 2021  SMS Kontaktmannskonferanse i Kommandatboligen i Gravdal i 
Bergen. Formann og sekretær i SMS, Oslo deltok. 
 
6. oktober 2021  FDs orientering om «Tilskuddsordning for frivillige 
organisasjoner».  
  Formann og sekretær i SMS, Oslo deltok. 
 
11. november 2021  Styremiddag for SMS, Oslo med President og Generalsekretær i 
SMS og President i Oms som gjester, 
 
3. desember 2021  SMS Stiftelsesmiddag i Horten. Medlemmer fra SMS, Oslo var 
godt representert. 
 
Sekretariat holder til HV-huset, Smithsvingen 15 på Makrellbekken. Kontoret har ikke vært 
bemannet pga 
Covid-19. Vi disponerer fortsatt kontorlokalene i Myntgaten 2. Etter koronautbruddet har 
kontorene kun vært  
benyttet til styremøter. 
 
Økonomi 
Økonomien er fortsatt god. Driften gikk med overskudd i 2021 pga liten aktivitet. Regnskap 
og Revisorrapport følger i eget vedlegg. 
 
 
 
 
Erik Brauner 
Formann 
Styret 
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Sjømilitære Samfund Horten - Årsmelding for 2021 
 
Styrets tillitsvalgte i perioden: 

 

Formann    Tore Lasse Moen 

Viseformann   Andreas K. Haugland 

Sekretær    Jon Knudsen  

Kasserer    Normann Hjørnevik 

Styremedlemmer   Per Jan Skjegstad  (Leder av Stiftelsen) 

     Per Olav Pettersen 

     Sverre Fiskaa 

     Truls Sanaker 

Varamedlemmer   Ellef Erik Ellefsen 

Sjalg Ture Mortvedt 

     Jon-Arild Andreassen  

 

Revisor    Ivar Sjømyr 

 

Medlemmer 

Medlemskartoteket administreres av Generalsekretæren i hovedstyret med 
god hjelp av Nils Kjus fra SMS - Oslo. Det ble også i 2021 gjort noen geografiske 
justeringer for SMS medlemmene i vår region, som nå omfatter Vestfold og 
deler av Buskerud, Telemark og Østfold. Dessverre har 2 av våre gamle 
medlemmer gått bort og medlemsmassen har blitt redusert med 38 
medlemmer, om dette skyldes den årlige geografiske justeringer, manglende 
betalinger eller utmeldinger vil styret se nærmere på. Det gledelige er at det 
har kommet til 3 nyte medlemmer i året som gikk, så dette vil si pr. 31.12.2021 
er det totalt 247 medlemmer som tilhører SMS - Horten. 
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Foredragsserien 

 

SMS - Horten har også i 2021 samarbeidet med Horten og Omegn 
Forsvarsforening og videreført den årlige foredragsserien som startet i 1985. 

Følgende foredrag er avholdt i 2021: 

Dato:  Tema:     Foredragsholder: 

 

7. oktober Orientering om den nye    Sjef for Finnmark Landforsvar 

  avdelingen på Porsangmoen.  Oberst Tomas Beck. 

 

16. november Hva skjer på Karljohansvern. Tidligere Kommandant på KJV 

Kommandørkaptein Truls 
Sanaker. 

 3. desember Stiftelsesmiddagen markerte  SMS Hovedstyre 

at Sjømilitære Samfund er 186 år.  

 

På grunn av den pågående Koronapandemien har det meste av 
lokalavdelingens arbeid i denne perioden blitt kansellert eller utsatt. Derfor ble 
det dessverre bare mulighet for å avholde to foredragsaftener, men uten å få 
med det populære "lille måltidet" føre selve foredragene, da dette måtte settes 
på vent til etter pandemien. 

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 for det meste 
meget god. 
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Styremøter og Årsmøtet i 2021 

 

I 2021 ble det avholdt 5 felles styremøter med Horten og Omegn 
Forsvarsforening: 4. januar, 22. juni, 24. august, 29. september og 8. 
november. 

Årsmøtet for 2021 ble avholdt som et "Proforma Årsmøte", den 29. september 
2021. 

Andre aktiviteter og representasjoner i 2021 

Den 9. april, ble også denne gang grunnet Cov-19 pandemien, markert av HV-
01, HOF og  SMS - Horten med et enkelt arrangement uten deltakelse av 
elevene fra Horten Videregående Skole. 

Det ble på tradisjonelt vis kl. 12.00 avholdt en minnestund ved Bautaen over 
Kaptein Leif  Welding Olsen, hvor Områdesjef for Horten HV-område Kaptein 
Geir Aker holdt en meget god tale, om skipssjefen på Pol III Kaptein Leif 
Welding Olsen og hans mannskap, før kranspåleggelsen. Marinemusikken stilte 
også i år bare med en hornblåser og en tromme- slager, HV-01 og HOF sto for 
selve arrangementet og flaggvakter i samarbeid SMS Horten. 

8. mai avholdt HOF og SMS - Horten i samarbeide med Horten Kommune og 
Marine- musikken en liten minnemarkering ved Bautaen over byens 
fallende ved Horten Kino. Arrangementet ble åpnet av Ordfører i Horten 
Kommune Are Karlsen, før Stortingsrepresentant Maria Aasen Stensrud holdt 
en fin tale for deretter å foreta kranspåleggelsen. Også her stilte 
Marinemusikken i år bare med en hornblåser og en trommeslager, HOF og SMS 
- Horten deltok med flaggvakter. 

17. mai samlet også i år mange lokale forsvarsvenner seg som de tradisjonelt 
pleier ved Samfundsbygningen for å ta del i flaggheisen og bekransningen av 
Minnebautaen over Sjøoffiserer som falt under annen verdenskrig. 
Marinemusikken spilte og Orlogskaptein Tore Lasse Moen holdt en meget god 
og omfangsrik minnetale, før han som Formann i lokalavdelingen på vegne av 
SMS, la ned en pen krans ved bautaen. 

På grunn av alle smittevernstiltakene for Cov-19 pandemien, var det bare 
Marinemusikken som i år fikk lov til å komme inn i Samfundsbygningen til den 
vanlige gode og stilfulle 17. mai frokosten, etter nok et vellykket arrangement. 

 

17. mai markerte også HOF, SMS - Horten, Horten HV-område og 
Marinemusikken dagen  med en liten minnestund ved Bautaen over Kaptein 
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Leif Welding Olsen, hvor Løytnant Magnus Jonsrud Kaardahl, fra HOF og SMS, 
holdt en bra tale før han foretok kranspåleggelsen.  

Marinemusikken møtte med en hornblåser og en trommeslager og HV med 
flaggvakter. 

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 SMS - Horten om status ved behov. 

  

Samarbeid med Horten og Omegn Forsvarsforening 

SMS - Horten har også i det inneværende året fortsatt det meget gode 
samarbeidet med Horten og Omegn Forsvarsforening. 

 

 

 

 

Horten 27. januar 2022 

 

 

Jon Knudsen 

Sekretær 

(Sign.)  
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Sjømilitære Samfund – Stavanger 

 



24 
 

 

  



25 
 

  



26 
 

  



27 
 

 

 

 

 



28 
 

Stiftelsen Sjømilitære Samfund Kulturarv 

Øvre vei 1 

3183 Horten 

 

Årsberetning 2021 

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: Sverre Fiskaa, Jon Erik Halvorsen, Hans Christian Helseth, Ragnar Korneliussen, 
Tom Egil Lilletvedt, Joran Sørli og Per Jan Skjegstad (styrets leder).  

Styret har i 2021 avholdt 4 møter i stiftelsesstyret og ivaretar den overordnede driften av 
Stiftelsen.  

ØKONOMI 

Dette var det andre år hvor driften har vært preget av Pandemien, Hotellet var totalt 
nedstengt fra 1. januar til begynnelsen av juni. Grunnet myndighetenes svært strenge 
smittevernskrav var ikke mulig å drifte Hotellet. Etter gjenåpningen ble det en god 
sommersesong og en svært god høst. Med endringen av viruset som inntraff rundt første 
desember og en kraftig smitteøkning måtte hotellet igjen stenge. En betydelig del av 
julebordsesongen forsvant.  

I leiekontrakten er leiesummen enn prosentsats av omsetningen på huset, og med forholdvis 
lav minimumsleie. (Videreføring av kontrakten mellom SMS og SMS Hotelldrift som er inne i 
en tiårsperiode). Foreløpige regnskaps tall viser at vi er igjen ender på ca 60% av 
omsetningen i 2019. Ved å tære på avsatt kapital og beinhard økonomistyring har Stiftelsen 
klart å betjene sin forpliktelser i 2021. Alt planlagt vedlikehold for 2021 ble kansellert. Kun 
kritisk vedlikehold har blitt gjennomført. 

Driftsåret 2022 har begynt på verst mulig måte med en full nedstengning i januar– med 
forsiktig gjenåpning 1. februar. Vi ar avhengig av at myndighetenes tiltak for gjenåpning 
virker. Etter to år med negativ inntjening er vedlikeholdsetterslepet kritisk. 

SAMARBEIDET MED KI AS (HOTELLSELSKAPET) 

Tomten (gnr 124 bnr 14 i Horten kommune) er festet fra FD. I 2016 ble en del av tomten 
seksjonert for oppføring av Hotellbygget. Seksjonsbegjæring ble tinglyst 6. juni 2016. 
Samtidig ble Sameiet Samfundet opprettet hvor Samfundsbygningen og Hotellbygningen 
inngår som to likeverdige seksjoner.  
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Det er avholdt 2 møter i Sameiet Samfundet 2021.  Den vanskelige driftsituasjonen som 
skyldes Pandemien oppleves ulikt i de to selskapene da vi har svært forskjellig innretning på 
leiekontraktene. 

Sameiet fungerer tilfredsstillende. 

SAMARBEIDET SMS HOTELLDRIFT AS (VERTSKAPET) 

Styrets leder har jevnlige møter med vertskapet for ivaretagelsen av den daglige driften.. Vi 
samarbeider godt. 

SAMFUNDSBYGNINGEN. 

Den bygningsmessige tilstand er bekymringsfull etter to år med minimalt vedlikehold. 
Nødvendig teknisk ettersyn og vedlikehold av sprinkleranlegget, brannvarslingsanlegg, fyr- 
og varmeanlegg og kjøleanlegg er gjennomført 

Det har i løpet av året blitt gjennomført offentlig ELTILSYN og BRANNTILSYN.  Avvik er 
avdekket og i hovedsak lukket. 

Den er avdekket svakheter med branndører mellom 1. og 2. etasje. Styret utreder mulige 
løsninger og skal legge fram tiltaksplan til tilsynsmyndighet. Arbeidet blir så omfattende at 
det må søkes om ekstern finansiering. Dette er for tiden styrets hovedprioritet. 

PROSJEKT H7 SALONG (Peisestuen) 

I perioden jan-april 2021 har «H7-salong» blitt tilbakeført til det utseende rommet fikk i 
forbindelse med ombyggingen av «Samfundet» i 1905. Opprinnelig var det to rom, en hall/ 
inngangsparti og et venterom inn mot festsalen. Arbeidet er uført i henhold til de 
anbefalinger som ble gitt i rapporten: Vel bevart «Farge og- og bygningsarkeologiske 
undersøkelser av den nåværende Peisestuen i 1. etasje. (rapport nr 4/2014 – 
Malingskonservator Jon Brænne). Prosjektet er gjennomført innenfor en kostnadsramme på 
1, 3 mill. kroner. Det er benyttet høyt kvalifiserte lokale entreprenører og utført i henhold til 
gjeldene bygnings- og branntekniske krav.   

Prosjektet ble finansiert med ekstern støtte: 

Sparebankstiftelsen DnB      kr 400.000  

Sparebank 1 BV gavefondet  kr 300.000  

Leif Høegh Stiftelse               kr 300.000  

Vestfold og Telemark fylke kulturarv kr 250.000  

SMS Hotelldrift AS   kr   50.000  

 

Prognoser Økonomi i 2022: 

Inntil alle Pandemi restriksjoner er opphevet kan en ikke oppta normal drift av Hotellet. Vi 
arbeider ut fra at landet gradvis åpnes opp ila vinteren, at en får en god sommersesong og 
tilnærmet normal drift til høsten. Da en viktig del av Samfundets drift kommer fra 
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forretningsmarkedet og internasjonal Industri må vi anta at det kan ta flere år før 
virksomheten er tilbake på 2019 nivå. Vertskapet arbeider kontinuerlig for å åpne nye 
markeder. Vi har et nøkternt budsjett for 2022 og har sikret oss garanti om driftslån fra 
foreningen Sjømilitære Samfund. 

Vi har avtale med bankene om avdragsfrihet for 2022. De finansielle kostnader utgjør en 
tung byrde for Stiftelsen. 

 

Per J. Skjegstad 

Styreleder 

Stiftelsen Sjømilitære Samfund kulturarv 
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2. Retningslinjer og satsingsområder for SMS 2022 
 

 

Ved inngangen til 2022 er det lov til å være betinget optimist med tanke på foreningsliv og sosiale 
samlinger. Pandemien har de to siste årene vanskeliggjort normal virksomhet i SMS. I den senere tid 
er vaksinasjonsgraden økt vesentlig samtidig som korona-viruset ser ut til å bli mindre farlig. Viruset 
kan likevel mutere på nytt, og det er derfor usikkert hvordan fremtiden vil bli. Dette inkluderer 
tilgangen til Sjøforsvarets fasiliteter (Briggen og Sjaluppen), som får konsekvenser for våre 
frokostforedrag. SMS har det siste året investert i teknisk utstyr som muliggjør opptak og distribusjon 
av våre arrangementer. Dette er noe vi vil fortsette med i fremtiden uansett smittesituasjon. Som i 
de to siste årene vil styret planlegge medlemsaktiviteter som normalt, vel vitende om at det kan bli 
nødvendig å kansellere/utsette på kort varsel. Unødvendig å si er dette frustrerende både for 
arrangør og deltagere. 

Den store løftet for SMS i 2022 er Sjømaktseminaret. Som kjent er det 4 år siden det sist ble avholdt, 
og det er nå bestemt at årets seminar avholdes på hotell Radisson Blu Royal i Bergen 22-23 
september. Planleggingen av seminaret, under ledelse av Trond Grytting, er godt i gang. Tema og 
program blir offentliggjort på et senere tidspunkt. Det kan likevel røpes allerede nå at festmiddagen 
vil holdt i Håkonshallen. 

Utenriks- og Forsvarskomiteen i Stortinget ba ifm med behandlingen av siste Langtidsplan (LTP) 
regjeringen sette ned en forsvarskommisjon for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for 
Norge. Solberg-regjeringen valgte å gi denne oppgaven videre til ny regjering, og kommisjonen er nå 
etablert.  Kommisjonen har fått et vidt mandat og skal legge frem sin rapport i mai neste år. Det blir 
en hovedoppgave for SMS det neste året å følge dette arbeidet, og fremme innspill som nødvendig.  

Arbeidet med å utrede ny overflatestruktur i Sjøforsvaret er forsinket. Det ryktes at studien ikke vil 
være veldig konkret, men uansett vil den være viktig i forhold til den fremtidige utviklingen av 
Sjøforsvaret. SMS vil studere utredningen nøye, og kommentere som nødvendig. SMS sin 
strategigruppe (MARSTRAT) er vår «tenketank». Den utreder og forbereder initiativ som SMS 
fremmer i ulike fora. MARSTRAT har nylig fått nytt styre, og vi må i løpet av kort tid bli enig om både 
samarbeidsform og konkrete saker vi skal ta fatt i. 

SMS opprettholder samarbeidet i Oppropsgruppen, som er en løst sammensatt gruppe av foreninger 
som har interesse for Forsvaret. Tanken er at sammen står man sterkere enn hver for seg. 
Oppropsgruppen prøvde å få en representant inn i den nylig oppnevnte Forsvarskommisjonen, men 
det lyktes ikke. Debattmøter og innspill mot politiske miljøer forsetter i regi av gruppen.  

Antall medlemmer i en forening som SMS er avgjørende. Det er derfor nødvendig med fortsatt fokus 
på dette området. Spesialistene, som allerede nå er den største gruppen ansatte i Sjøforsvaret, må 
finne SMS interessant. Dette kan kreve nytenkning i forhold til hva vi tilbyr medlemmene. 
Bedriftsmedlemmer er av flere grunner viktige for SMS. Pandemien har vært en økonomisk 
utfordring for mange av medlemsbedriftene, men heldigvis har vi også opplevd nyinnmeldinger i den 
senere tid.  

Bergen Militære Samfunn (BMS) overtok ved siste årsskifte Kommandantboligen i Gravdal. SMS er 
største medlemsorganisasjon i BMS, og det betyr at vi indirekte er blitt eiere av Kommandantboligen. 
Huset i Gravdal fungerer meget bra for de aller fleste av våre arrangementer, og vi må prøve å få 
enda mer aktivitet i Kommandantboligen i fremtiden. Huset anbefales også til arrangementer i privat 
regi! 

Selv om Samfundsbygningen i Horten ikke lenger tilhører SMS, sitter mye av vår historie i veggene. 
Pandemien har, ikke overraskende, skapt utfordringer for hotell- og restaurantdriften, og dermed 
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inntektene til stiftelsen som eier bygningen. Styret følger derfor situasjonen og har sagt seg villig til å 
støtte stiftelsesstyret dersom nødvendig. 

Lokalforeningene i Horten, Oslo og Stavanger er en viktig del av SMS. Styret vil fortsatt støtte 
lokalforeningene både praktisk og økonomisk. Det er fortsatt et ønske om å få til SMS virksomhet i 
Nord-Norge, men til tross for flere forsøk viser det seg at interessen for dette er liten i det aktuelle 
området (Harstad). Styret vil derfor i nærmeste fremtid ikke ta flere initiativ i den retning. Skulle det 
på den annen side være enkeltpersoner eller grupper, også andre steder i landet, som ønsker å starte 
SMS lokalforening, så vil de få styrets fulle støtte. 

SMS sin forlagsvirksomhet har ikke vært aktiv siste år. Interessen for prisoppgavene har også vært 
laber. Det er derfor styrets ambisjon å prøve å revitalisere disse foretakene. Norsk Tidsskrift for 
Sjøvesen (NTfS) er SMS sitt medlemsblad som utkommer med seks nummer i året. Det foregår en 
rivende utvikling på media-feltet, og trenden går mot mer aktivitet i nettforum, der debatten kan 
være mer levende og dagsaktuell. Styret ønsker å se på hvordan SMS kan spille en rolle på dette 
området, og om NTfS kan bli en aktør på dette feltet. En slik satsing vil imidlertid kreve ressurser og 
kompetanse. 

Det sier seg selv at det er svært utfordrende å drifte SMS i nåværende situasjon. Koronasmitten vil 
sannsynligvis være med oss for alltid, men forhåpentligvis vil vaksinene redusere alvorlige 
sykdomstilfeller og gjøre at vi snart kan leve våre liv som vanlig. Styret planlegger for et «normalår», 
men erfaringen de siste to årene har vist at situasjonen kan endre seg raskt og uventet. Pandemien, 
sammen med den utfordrende sikkerhetspolitiske situasjonen, gjør ikke SMS mindre viktig – heller 
tvert imot. 
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3. Oversikt over SMS årsregnskap og økonomiske status 
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Noter til SMS regnskap for 2021 

 

Fondsplassering 

Hovedstyret besluttet å anskaffe fonds fra Storebrand basert på en lav risikoprofil. 

1 sep ble kr 2.000.000,- overført Storebrand. Porteføljen kastet av seg kr 31.386,- i løpet av 
tredje tertial 2021. Basert på erfaring med tilsvarende plassering i Harlans legat er det grunn 
til å tro at avkastning på fondsplasseringen vil gi SMS betydelig større avkastning enn 
plassering i Forsvarets personellservice slik en hittil har gjort. 

Kundefordringer 

Beløpet kr 41.965,- er i hovedsak (kr 34.790,-) er kontingent for des 2021 som kom til 
utbetaling i januar 2022. Restbeløpet er noen få poster med uoppgjort kontingent fra 
medlemmer.  Det sistnevnte vil søkes inndrevet, evt avskrevet tidlig i 2022. 

Lån «Stiftelsen SMS kulturarv» 

Stiftelsen i Horten skylder Hovedstyret kr 77.543,- Hovedstyret innstiller på at denne posten 
ettergis, ref forslag til budsjett for 2022, konto 7830 

Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift 

Forholdet er – basert på anbefaling fra regnskapssystemleverandøren (Matrix) bragt i 
overensstemmelse med Norsk Standard kontoplan, altså flyttet fra 6000-serien til 5000-
serien. 

Resultat mot budsjett 

I budsjett for 2021 hadde en anslått et overskudd på kr 62.500,- Resultatet ble imidlertid et 
underskudd på kr 58.621,40. 

Forklaringen har disse hovedbestanddelene: 

A. En viss nedgang i medlemsmassen har resultert i redusert kontingentinngang. 

B. Anskaffelse av utstyr til opptak av lyd og bilde, samt utstyr til streaming av møter og 
foredrag er anskaffet uten at det var budsjettforutsatt (konto 4090) 

C. Kostnad til total oppgradering av SMS hjemmeside (påkrevd) var for lavt anslått (kto 
4266) 

Konklusjon 

SMS Hovedstyre legger frem et regnskap med noe dårligere resultat enn budsjettert.  
Forklaringer fremgår ovenfor. Imidlertid er SMS solid med en egenkapital på nesten 5 mill kr.  
Foreningen er meget likvid, og midlene er plassert sikkert i fonds, bank og FP. 

 

 

Tom Egil Lilletvedt 

Gen sekr SMS 
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HARLANS LEGAT 2021 – RESULTAT 
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HARLANS LEGAT 2021 – BALANSE 
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Harlans legat 2020 – Noter til regnskap 

Drift 

I 2021 arrangert man Harlans seminar ved Solstrand hotell. Total kostnad for 
seminaret var kr 334.509,50 

Det ble innbetalt egenandeler for kr 250.000,- Således var resultatet av driften 
et underskudd på kr 84.509,50. 

Hoved Fondsplassering 

I samråd med Allokeringsgruppen i Marineingeniørgruppen har 
SMS/Hovedstyre autorisert utvidelse av midler plassert i fonds fra kr 
1.650.000,- til 1.863.000,- 

Midlene er plassert i fonds med lav til middels risiko i samråd med rådgivere 
hos Storebrand. 

For 2021 har fondsinvesteringen øket i verdi med kr 495.927,88 i 2021, 
akkumulert kr 732.110,- 

Sikringsfond 

Opprinnelig innskudd var kr 25.000,- Kursgevinst 2021: kr 7.443,43, akkumulert 
er kr 9.887,- 

Finansiell post Forsvarets personellservice 

Renter for 2021:  kr 14.887,- 

Oppsummert 

Resultat av drift:    -  84.509,50 

Verdiøkning Hovedfond   + 495.927,88 

Verdiøkning Sikringsfond  + 7.443,43 

Renter FP     + 14.887,-  

------------------------------------------------------------------------- 

Årsresultat overskudd   + 433.748,81 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

  

Tom Egil Lilletvedt 

Gen sekr SMS 
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4. Forslag til godkjenning av SMS regnskaper for 
2021 
 

 

 

Hovedstyret SMS tilrår at generalforsamlingen godkjenner de 
fremlagte og reviderte regnskapene for Hovedstyret (inkludert 
NTfS) og Harlans legat. 

 

 

Vedtak: 
 

 

 

 

 

 

 

5. Forslag til SMS budsjett for 2022, herunder 
opprettholdelse av nåværende nivå på kontingentens 
størrelse  
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Hovedstyret SMS foreslår for generalforsamlingen at nivået på årskontingent, 
abonnement etc for 2022 opprettholdes på 2021-nivå slik 

 

Tjenestegjørende:     Kr 480,-  

Pensjonist:   kr 330,- 

Abonnement innenlands: Kr 250,- 

Abonnement utenlands: Kr 350,- 

Kadetter/elever under utd Gratis 

Bedriftsmedlem  Kr 10.000,- 

 

Forslag til vedtak: Fremlagt budsjett for SMS for driftsåret 2022 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 2022 

Valgkomitéen 

Eirik Bøe 

Håvard Mathisen 

Martha-Gurine Landeråsen Hess  - Hun fortsetter i valgkomiteen ett år til  

Hovedstyret 

Pres Heidi Krøke 

V pres Thomas Wedervang Ikke på valg 

Styremedl Ivar J. Knudsen Ikke på valg 

Stmedl Ole Jørgen Eikanger 

Stmedl Kirsti Green  Ikke på valg 

Vara Thomas Lynum  Ikke på valg 

Vara Sandra Tjørn  Ikke på valg 

Vara Elin Blichra Erichsen Tar gjenvalg 

Vara Steinar Nilsen 

Vara Carl Corneliussen Ikke på valg 

Revisor  

Ståle Eriksen   Gjenvalg   

Redaksjonskomité 

Jens Jørgen Jensen 

Geir Holberg 

Bjørn Egenberg 

Bedømmelseskomité for prisoppgaver 

Bjørn Egenberg  Tar gjenvalg 

Nils Kristian Haugen  Ikke på valg 

Bård Eriksen   Ikke på valg  



46 
 

 

 

FULLMAKT 

 

 

 

Undertegnede medlem i Sjømilitære Samfund gir herved Hovedstyret fullmakt til å 
stemme på mine vegne under SMS generalforsamling 23 mars 2022 

 

 

 

Sign       Navn blokkbokstaver 

 

 

 

Sendes snarest og senest 15 mars til 

 

 

Generalsekretær SMS 

Postboks 14 Mathopen 

5810 BERGEN 

Epost: gs@sms1835.no 


	Årsberetning for Sjømilitære Samfund, Oslo for driftsåret 2021

