
     
     
     
     

InnlednIng

Årets sjømaktseminar planlegges gjennomført ved 

Brakanes Hotell og Konferansesenter, Ulvik i Hardanger, 

i tiden 2-3. september 2010. Selve seminaret gjennomføres 

i løpet av to hele dager. Mange som ønsker å delta, kan 

rekke inn pr oppsatt buss fra Haakonsvern torsdag morgen. 

På denne måten reduseres seminaravgiften. Administrative 

opplysninger, se nedenfor. 

Hensikten med sjømaktseminaret er å oppdatere 
konferansedeltagerne innenfor det nasjonale maritime
 sikkerhetspolitiske fagområdet og definere Sjøforsvarets 
roller og oppgaver med hovedvekt på nordområdene. 

Årets konferanse vil i tillegg trekke frem inntrykk fra norsk 
forsvarsrelatert industri, med vekt på utvikling så vel som 
driftsforhold. Alt er viktige faktorer for å avverge at 
situasjonen i våre havområder får utvikle seg til reell konflikt.
Glem ikke verdien av vitalisering av det sosiale samværet.

Målgruppen som Sjømilitære Samfund henvender seg til, 
er: Stortingsrepresentanter, representanter for næringslivet, 
embedsverket, offiserer i Forsvaret, borgere som interesserer 
seg for norsk sikkerhetspolitikk og, - ikke minst, - Sjømilitære 
Samfunds medlemmer. 

Målsetningen for sjømaktseminaret er å anskueliggjøre 
Sjøforsvarets rolle og funksjon i norsk utenriks- og sikkerhets-
politikk. Likeledes hvordan forsvarsindustrien og næringslivet 
bidrar til dette. Faglig program, - se baksiden.

AdMInIstrAtIve opplysnInger
Ankomst Ulvik onsdag 1.september: Bussavgang fra Flesland kl 1800, ankomst Ulvik ca kl 2030. 
Prisene for enkeltrom kr 3900,- og pr person i dobbeltrom kr 3400. Prisen inkluderer buffetmiddag ved ankomst samt 
festmiddag torsdag. 
påmelding: Generalsekretær Bjørn Krohn, epost: gs@sms1835.no eller Fax: 55 01 10 19.
Informasjon: Telefoner: 55 16 61 15 eller 928 46 202. Se også: www.sms1835.no og SMS på Facebook

påmeldingsfrist: 15.juli – Avmelding etter 26.august fordrer betaling av hotellutgiftene.
Forpliktende påmelding til sjømaktseminaret 2010:
Kan sendes pr post til: Sjømilitære Samfund, Lyngstien 4 E, 5141 Fyllingsdalen

Navn med tittel / yrke:  ......................................................................................................................................................................................................

Fakturaadresse: ....................................................................................................................................................................................................................

Epost adresse: .......................................................................................................   Telefon:  ...........................................................................................

Kryss av for dobbeltrom:             Enkeltrom: 

Ved stor oppslutning kan noen bli innkvartert i dobbeltrom, dersom ikke spesielle grunner anvises. Alternativt innkvartert 
utenfor Ulvik.

Transportbehov fra HOS / Flesland og retur angis:  ...............................................................................................................................................

Ved overtegning blir medlemmer av Sjømilitære Samfund prioritert.

Medlem av Sjømilitære Samfund:  Ja              Nei                 (Eget tilbud til pensjonister som er medlem av SMS)
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