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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

    1. Åpning av 
general-
forsamlingen 
 

President, Hans Christian Helseth, åpnet 
generalforsamlingen. 

  

2. Konstituering 
2.  

Valg av møtedirigent: 
 
Magnar Hope valgt uten motforslag. 
 
Valg av to referenter: 
 
Knut-Erik Holth-Larsen og Egil Olsen valgt uten 
motforslag. 
 
Antall personer og fullmakter: 
 
Til stede: 47 
Fullmakter: 86  

  

3. Saker til 
behandling 
 

Generalforsamlingen minnet de medlemmer som har avgått 
ved døden siste år, med ett minutts stillhet. 
 
Årsberetning 
 
Presidenten gjennomgikk årsberetningen. 
 
Hovedaktivitetene i siste periode har vært: 

- avholdt ordinær kontaktkonferanse 
- startet planlegging av Sjømaktseminar nr. 10 
- utarbeidet og bedømt prisoppgaver 
- gjennomført kjerneaktivitetene stiftelsesmiddag, 

ball og foredrag 
- utgitt lommealmanakk 
- utgitt Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (NTfS) 
- ivaretatt driften av Samfundsbygningen  

 
Generalforsamlingen ga en rungende applaus for Svein Carl 
Sivertsen som ikke var tilstede, etter hans innsats som 
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tidsskrifts- og forlagsredaktør gjennom 25 år for SMS. 
Tre medlemmer har i år nådd 60 års aldersgrense og er gått 
over i pensjonistenes rekker. 
 
Status tjenestegjørende admiraler er at fire av de seks 
utmeldte nå har meldt seg inn igjen. Denne saken anses 
som avsluttet. 
 
Ball og foredrag er gjennomført som planlagt. Aktivitetene 
rundt omkring er store. 
 
Det ytre vedlikeholdet av Samfundsbygningen har vært 
Forsvarets ansvar. Nå har FD terminert sitt ansvar, og 
overlatt ansvaret til SMS. Alt utvendig ekstraordinært 
vedlikehold er utført. Av den planlagte innvendige 
renoveringen gjenstår nå bare baren. 
Restgjelden etter millioninvesteringene er på 1,1 million. 
 
Det ble kun levert én besvarelse på prisoppgaver i 2005. 
Den ble henlagt. 
 
NTfS er det organ som profilerer SMS sterkest utad. I 
tidsskrift nr. 4 dette året takket redaktøren, Svein Carl 
Sivertsen, av helsemessige årsaker, takk for seg. Som 
interimsløsning frem til kommende generalforsamling, har 
tidligere infosjef ved KE, KK Gunnar Vetlejord, påtatt seg 
oppgaven som fungerende redaktør. 
Svein Carl Sivertsen ønsker å fortsette 
forlagsvirksomheten, med forbehold om sin egen 
helsesituasjon.  
 
I 2005 er følgende bøker utgitt: 
”Kampen om strategi” (OK Rolf Tveten) 
”Murmanskkonvoiene” (Harald Henriksen) 
”Admiralstriden 1905” (Jacob Børresen) 
”Det tredje Sjøforsvarsdistrikt, september 1939 - juni 
1940” (KK Finn Tørjesen) 
”Glimt fra SMS’ historie, perioden 1995 – 2005” (KK 
Ingvald Lunde og Ola Bøe Hansen) 
”Sjøkrigens skjebner” (OK Hakon Lunde og Ola Bøe 
Hansen”) 
Ny utgave av ”Nord (og litt sør) av Hjelteskjæret lykt” 
(KOM Johan Henrik Lilleheim og Bjørn Helgøy) 
 
SMS internettside, www.sms1835.no, forsøkes å 
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oppdateres kontinuerlig, men webmaster, Christian 
Oseberg, er svært avhengig av tilbakemeldinger og innspill. 
 
Seminaret om Nordområdenes betydning i Narvik i tiden 
17. – 19. august 2005 ble meget vellykket, - med 90 
deltagere fra hele landet. 
 
Årsberetningen ble godkjent uten videre kommentarer. 
 

4. Regnskaper 
 

Generalsekretæren gjennomgikk regnskapet. 
Det var ingen kommentarer til regnskapet. 
 
Generalsekretæren gjennomgikk videre balansen. 
Det var ingen kommentarer til balansen. 
 
Generalsekretæren gjennomgikk driftsregnskapet.  
Det var ingen kommentarer til driftsregnskapet. 
 
Generalsekretæren ba om at regnskapet ble godkjent. 
Samtlige regnskaper var godkjent av revisor, og de ble 
godkjent med akklamasjon. 
 

  

5. Endring av 
lovene 
 

Det var kommet ett forslag til endring av 
lovene: 
Forslag om opprettelse av faggruppe – Marinens 
Sanitetsoffisersforening. Gruppen fremmet forslag om å bli 
opptatt som faggruppe under henvisning til Sjømilitære 
Samfunds lover, para 5D. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

  

6. Handlings-
planer 
 

Helseth gjennomgikk handlingsplanene for 2006-2007: 

1. Planlegge å gjennomføre Sjømaktseminar nr 10 i 2006  

2. Gjennomføre kontaktkonferanse 2007 

3. Forberede for Sjømaktseminar nr 11 i 2008  

4. NTfS, forlagsvirksomhet og informasjonsarbeid  

5. Utarbeide og bedømme prisoppgaver 2006 og 2007  

6. Gjennomføre aktiviteter i samarbeide med 
paraplyorganisasjoner  

7. Gjennomføre kjerneaktiviteter: Stiftelsesmiddag, Ball, 
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Foredrag  

8. Følge opp utviklingen i Forsvarets øverste ledelse med 
sikte på å få opprettet en admiralsposisjon i Bergen  

9. Utgi SMS lommekalender for 2007  

10. Ivaretakelse av Samfunnsbygningen  

11. Videreutvikle SMS internettsider 

Ved utførelsen av disse hovedaktiviteter skal 
utgangspunktet være delmålslisten i strategidokumentet, 
dog med hovedfokus på følgende: 

 Arbeide for å sikre GIene mulighet til å utøve 
ledelse av egen forsvarsgren og være 
forsvarsgrenens strategiske rådgiver som del av 
integrert forsvarsledelse. 

 Arbeide for at forsvarsstaben settes sammen av likt 
antall offiserer fra alle forsvarsgrenene. 

 Fortsette aktivt informasjonsarbeid og formidle til 
borger og beslutningstaker betydningen av Norge 
som kyststat og maritim nasjon med behov for et 
robust Sjøforsvar.  

 Argumentere får oppnåelse av den struktur 
Stortinget har vedtatt for Sjøforsvaret.  

 Sette på dagsorden for faglig debatt, og formidling, 
Sjøforsvarets internasjonale engasjement. 

 Arbeide for at Sjøforsvaret bekler en 
admiralsposisjon i Bergen. 

Det var ingen kommentarer, planen ble vedtatt. 
7. Budsjett-
forslag 
 

Generalsekretæren gjennomgikk budsjettforslaget. 
Han kommenterte at posten 4110 Sjømaktseminar er 
veldig dominerende. 
 
Det var ingen spørsmål til budsjettet. 
 
Budsjettet ble vedtatt. 
 

  

8. Valg av nytt 
styre 
 

Formann i valgkomiteen, Egil Eikanger, var ikke til stede, 
Medlem i valgkomiteen, OK Øistein H Jensen presenterte 
valgkomiteens innstilling.  
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Valgkomiteens innstillinger ble enstemmig godkjent. 
 
Møtedirigenten takket for seg og overlot ordet til 
den nye Presidenten. Presidenten takket for tilliten, takket 
det gamle styret generelt, og Helseth spesielt for den gode 
innsatsen.  
 

Sted og dato: Sjøkrigsskolen 30. mars 2006   

Signatur: Knut-Erik Holth-Larsen og Egil Olsen   
 


