
  
 

 
 

 

 

Generalforsamling  
Sjømilitære Samfund 

 
Tid: 27 mars, kl 1830 Sted: Kommandantboligen i Gravdal 
Innkalt av: SMS v/Ingvald Lunde 

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 

1.  Åpning av generalforsamlingen 
President Trond Grytting ønsket de fremmøtte velkommen til 
Generalforsamling i SMS.  Han presiserte at det var spesielt tre ting 
som skulle være i fokus på generalforsamlingen: 

• Refleksjon over hva SMS står for og holder på med 

• Valg av nytt styre 

• Hygge  

  

2.  Konstituering av generalforsamlingen 
 
A. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det kom ingen bemerkninger til innkalling og saksliste, disse ble 
godkjent. 

 
B. Valg av møtedirigent 

Magnar Hope ble valgt til møtedirigent. 

 
C. Valg av referenter 

Morten Simon Andersen og Kristin Arntzen Andersen ble valgt til 
referenter. 

  

3.  Saker til behandling 
Generalforsamlingen hedret medlemmer som har avgått ved døden i 
2002, med ett minutts stillhet. 

 
A. Årsberetning 

Presidenten gikk gjennom årsberetningen for SMS sin virksomhet i 
2002. 
• SMS har ca 2000 medlemmer 
• SMS sitt motto er: ”For Sjøforsvarets tarv og utvikling”. Et 

motto vi stadig tenker over hva betyr.  Siden kontaktkonferansen 
er det også utarbeidet en egen visjon for SMS.  

”SMS skal aktivt bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet 
og anerkjennelse som forsvarsgren” 

• Visjon og motto henger sammen, og medlemmene ble 
oppfordret til å tenke over hva tarv og utvikling innebærer. 
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• Svein Carl Sivertsen ble valgt til nytt æresmedlem på 
kontaktkonferansen. Heder overrekkes under årlig 
stiftelsesmiddag i Horten i desember. 

• Referatet etter kontaktkonferansen er tilgjengelig på SMS sine 
sider på Internett – ett innholdsrikt og godt referat som er ført i 
pennen av Roald Sivertsen 

• Vi får en integrert strategisk ledelse på ca 300 personer og en 
forsvarsstab under denne, som skal bestå av 186 personer, med 
FSJ på topp.  Vi har i tillegg fått vite at grenstabene og GIene 
skal bestå, og at inspektørenes staber skal reduseres til det halve. 
Ikke kjemp i mot, men vær konstruktiv for å få dette til å virke 

• Presidenten understreket faren ved å barbere strukturen etter 
samme mønster som ble registrert under Forsvarsstudien 2000. 

• Militærfaglig utredning (MFU) skal være en åpen og 
inkluderende prosess.  Det har den også vært, det synes dog som 
det er debatter rundt temaer som vi bør mene noe om.  Faren for 
å miste strukturelementer er til stede. 

• Forlagsvirksomheten – positiv og aktiv virksomhet. Respekt for 
redaktørens arbeid. 

• Finansieringen av Samfundsbygningen ser ut til å gå i orden.  
Gode venner av SMS og Samfundsbygningen har vært sjenerøse 
og skjenket pengegaver til arbeidet på bygningen. 

• Generalforsamlingen applauderte de tilstedeværende 
prismottakere av SMS-prisoppgaver: Helseth og Grieg Smith. 

• Videreutvikling av internettsidene har kommet veldig langt.  
Christian Mensen fikk applaus for den strålende jobben han har 
gjort.  Medlemmene til SMS ble oppfordret til å bruke sidene til 
å holde seg à jour. 

Kommentarer til årsberetningen: 

• Egil Eikanger fortalte at Marit Nybakk under ett møte tirsdag, 
hadde sagt at FSJ ikke ønsker MTBer, men at han får MTBer 
fordi Stortinget vil ha det, og det vil også Nato. 

• Videre oppfordret Eikanger de fremmøtte til å hedre 
Generalsekretæren for den fremragende jobben han har gjort 
ifm Samfundsbygningen. En varm applaus til Ingvald Lunde. 

 
B. Regnskaper 

Generalsekretær Ingvald Lunde gikk gjennom regnskapet for 2002. 

• Hovedårsakene til det store overskuddet i 2002 skyldes 
overskudd fra Sjømaktseminaret.  Pengene er avsatt til de 
fondene som fortjener det og resten går til reservefondet. 

• Det er veldig viktig for SMS å ha en romslig og sunn økonomi, 
som kan bidra til at SMS kan gjennomføre de aktivitetene som 
ønskes  

• Sum inntekter endres fra 442000 til 405000. 

• Ingen bemerkninger fra Generalforsamlingen – regnskapet ble 
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vedtatt  

 
C. Endring av lovene 

På forrige generalforsamling fremmet Direktør Ove Høegh et 
forslag til endring av lovene.  Hovedstyret fikk tilslutning til å 
nedsette et utvalg som skulle utrede og behandle forslaget. 

Presidenten gikk gjennom utvalgets forslag og hovedstyrets 
konklusjon 

• Med bakgrunn i utvalgets anbefaling, anbefaler Hovedstyret en 
justert modell i forhold til dagens.  Etter utvalgets syn vil dette 
sikre bedre støtte til redaktøren og tettere kommunikasjon 
mellom tidsskriftet og hovedstyret. 

Det var ingen kommentarer til forslaget. 

Det ble foretatt avstemning på forslaget: 

• 131 forhåndsstemmer  

• 49 fremmøtte 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 
D. Handlingsplaner 

Handlingsplaner ble gjennomgått av president Trond Grytting.  

• Handlingsplaner for 2003 er utarbeidet etter SMS 
kontaktkonferanse.  Strategidokumentet i lommealmanakken er 
derfor ikke lenger à jour.  Handlingsplanen som er tilsendt ifm 
generalforsamling vil bli lagt inn i neste års lommealmanakk. 

I delmålslisten skal det tilføyes ett nytt punkt: 

• SMS vil arbeide for å få en admiralspost til Bergen, 
hovedsakelig SjKE.  
– Må jobbe for at GIS kan beholde sin stab, og ikke opprette 

en stilling i Bergen som vil konkurrere med GIS 
Det var ingen bemerkninger til handlingsplanen, som ble godkjent. 
 
E. Budsjettforslag 

Generalsekretær Ingvald Lunde gikk gjennom budsjettforslaget for 
2003.  

• Kontingenten er øket for å få budsjettet i balanse 

Ingen bemerkninger til budsjettforslaget, som ble godkjent. 

 
F. Valg 

Formann i valgkomiteen Egil Eikanger la frem valgkomiteens  
innstilling. 

Etter anmodning fra kontaktkonferansen har valgkomiteen gjort 
noen endringer ift i fjor.  Målet er å få inn flere kvinner. 
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Styret innstiller ny valgkomité.  Dette ble også enstemmig vedtatt 

4.  Avslutning av generalforsamlingen 
Presidenten i SMS, Trond Grytting avsluttet generalforsamlingen. 
• Takk til generalforsamlingen for tilslutningen til det som 

hovedstyret har lagt frem. Takk til møteleder og referenter. 
• Takk og berømmelse til  hovedstyret som har gjort et stort og 

godt arbeid i året som har gått 
• Takk også til alle de verdifulle støttespillerne som SMS har. 
• Fokus i tiden fremover vil være å gjenta og gjenta det maritime 

budskap. Ingen kan tale Sjøforsvarets sak så godt som 
Sjøforsvarets offiserer og SMS sine medlemmer. 

Grytting takket for seg som president, og uttalte at SMS er en 
ufattelig morsom forening og jobbe i og å være med i. Videre 
gratulerte han det nye Hovedstyret før han ga ordet til den nye 
presidenten i SMS, Ketil Olsen: 
• Jeg er ydmyk til den tillitt som er gitt meg, med å få dette vervet. 

Dette er noe jeg ønsker å være med på!   
• Jeg er ydmyk ift at 167 års tradisjon skal bringes videre. 
• Jeg er ydmyk for å overta etter den gode jobben som det forrige 

styret ledet av Trond Grytting har gjort. 
• Det er medlemsmassen som bestemmer hvor SMS skal gå 

videre.  Medlemsmassen har en bredde og dybde som er helt 
fenomenal både kompetanse- og erfaringsmessig. 

• Jeg har to hovedsatsingsområder som jeg har diskutert med 
visepresidenten.   
– Rekruttering – Vi må satse på rekruttering slik at vi blir 

mange nok til å spre Sjøforsvarets budskap 
– Kommunikasjon – Vi må formidle budskapet gjennom 

SMS sine medlemmer.  
• Takk til det avtroppende styret og den jobben dere har lagt til 

grunn.  Spesielt takk til Trond Grytting som alltid står på.  Det 
blir en stor utfordring å overta etter ham.  

• Sjøforsvarets utfordringer er SMS sine utfordringer.  Vi skal ha 
et aktivt år og leve opp til det. 

  

5.  Biffaften  
Generalforsamlinen ble hevet og de fremmøtte gikk til bords og ble 
servert et fortreffelig måltid i Kommandantboligens flotte lokaler. 

  

 

Observatører:  
Sted og dato: 10 april 2003 Signatur: Morten S og Kristin A Andersen 

 

            
 

 
 


