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Sjømilitære Samfund - for Sjøforsvarets tarv og utvikling

Seminarets hensikt er som alltid å oppdatere sikkerhetspolitisk status i Norges nærområder 
8. september. Fokus på Sjøforsvarets oppgaver og utfordringer som følge av Forsvarssjefens 
Fagmilitære råd, 9. september. Sjømaktseminaret identifiserer utfordringer samt belyser aktuelle 
spørsmål. Slik vil beslutningstakere komme styrket ut av oppholdet. 

Forsvarsdebatten har tatt seg opp. En debatt hvor flere oppfordrer sitt parti til å ta FSJ fagmilitære råd 
på alvor. De grep som GIS har tatt det siste året for å gjennomføre bemanningen av en større andel av 
Marinens moderne fartøyer, blir lagt merke til og får all mulig støtte fra Sjømilitære Samfund.

Man kan ane en akademisk og ideell tilnærming til Sjøforsvarets videre utvikling og hvilket potensial for 
effektivisering man kan klare å hente ut. Kan det tenkes at den transformasjonen som GIS har iverksatt, 
ikke verdsettes av våre politiske myndigheter? Altså at GIS ikke blir tildelt midler til å sette de nylig 
bemannede fartøyene i drift. Forståelsen hos stadig flere er jo at de fartøyer og mannskaper som ikke er 
operasjonsklare, får liten eller ingen verdi i en oppdukkende situasjon. Da vil Marinens offiserer og mann-
skaper spørre seg om generalinspektørens initiativ og handlekraft egentlig har hatt noen verdi, - eller om 
det blir «et slag i luften»? 

Administrativ informasjon sjømaktseminaret 7-9. september 2016
Sjømilitære Samfund har avtale med hotellene og forestår bestilling av rom i tiden 6-9.september.

Hele seminaret m/opphold og sosiale tilstelninger koster:  kr 6.150 pr person i enkeltrom*
  kr 5.650 pr person i dobbeltrom*
Seminardag onsdag 7. september:  u/overnatting og sosial aften  .................................. Kr 1.500
 m/ overnatting og sosial aften  ...................................kr 3.400
Torsdag til fredag m/ ank torsdag morgen - m/ opphold og festmiddagen: 
 Pr person i enkeltrom**   ...................................kr 3.450
 Pr person i dobbeltrom**  ...................................kr 3.250
En dags kurspakke, lunsj inkludert, for lærlinger, pr person:  ......................................kr 650

Pensjonister som er medlem av Sjømilitære Samfund, innrømmes redusert pris.
* Inkluderer lunsj onsdag + fredag / ** Inkluderer lunsj fredag

Påmelding kan utføres via nettsiden:
www.sms1835.no eller epost til generalsekretæren: gs@sms1835.no
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Ulvik 2016 - tentativt program
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Sjømilitære Samfund - for Sjøforsvarets tarv og utvikling

Torsdag 8 september                   Pr 12. april 2016

0945:  Formell åpning     Presidenten SMS

1000:  Hvordan skal vi tolke Russland?   Forsker Kristin Ven Bruusgaard, IFS, 

1045:  Russland og sikkerhet i Østersjøområdet  Dr Tomas Ries, Forsvarshøgskolan, Stockholm

1130:  Lunsj

1245:  Forsvar og sikkerhet     Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

1330:  Nytt fra fronten - Kystvakten i Nord  Orlogskaptein Endre Barane, Sj KV Svalbard 

1400:  Kaffepause

1420:  Norsk-russisk forbindelse i Nord  Lars Georg Fordal, Leder Barentssekretariatet

1500 -1630:  Paneldebatt - Bør vi frykte Russland?  I panelet forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen,  

       Forsker K Bruusgaard og Dr T Ries

Fredag 9 september

0830:  Ubåt - Betydningen av tilstedeværelse i Nord Kommandør Olav Andreas Dahle

0845:  Minerydding er avgjørende!   Kommandør Bjørn-Erik Marthinsen

0900:  Korvetter og kystforsvar - hva nå?     Kommandørkaptein Kyrre Haugen

       KNM Tordenskjold

0940:  Kaffepause

1000:  Nytt fra fronten - Marinen i operasjoner

1035:  Naval challenges in The North  Vice Admiral James Foggo, CDR US 6th Fleet,  

       CDR NATO Naval Striking and Support Forces. 

1115:  Sjøforsvaret nå     Kontreadmiral Lars Saunes, GIS

1145:  Kaffepause

1200:  Forsvarsøkonomi i dagens situasjon   Sivilingeniør Nils Holme

1225-1345:  Paneldebatt - Kan vi håndtere   I panelet kontreadmiral K B Olsen, 

  de sjømilitære utfordringene?  siv ing N Holme, GIS

1345:  Avslutning     President Sjømilitære Samfund

1350: Lunsj 

1430: Bussavgang til Bergen


