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SJØMILITÆRE SAMFUNDS GENERALFORSAMLING 2012 
Sjømilitære Samfunds medlemmer   Bergen, 28.februar 2013     

  
Sjømilitære Samfunds ordinære generalforsamling 2013 er berammet ved 
Sjøkrigsskolen torsdag 21.mars 2013 kl 1800 

 
Til behandling foreligger de i lovenes paragraf 8 fastsatte saker. Vedlagt følger årsberetningen 
for 2012.  
Her finner medlemmene innkallelsen til generalforsamlingen, inklusive forslag til valg av 
medlemmer til hovedstyret og andre verv, samt sammendrag av reviderte regnskaper for 
2012,  
De medlemmer som ønsker innkallingen til generalforsamlingen tilsendt pr post, bes kontakte 
generalsekretæren. 
Medlemmer som ikke har anledning til å møte, oppfordres til å fylle ut fullmaktsblankett 
(siste side) og sende den senest 18. mars 2013 til: 

 
Sjømilitære Samfund 
Lyngstien 4 E 
5141 Fyllingsdalen 

 
På nettsiden www.sms1835.no blir det lagt ut en lett tilgjengelig fullmaktsblankett som du 
kan sende som epost til: gs@sms1835.no 
 

 
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN – Se lovenes § 8 – Almanakken side 22 
 

1. Åpning        
2. Konstituering 

a. Godkjennelse av innkallelse og saksliste 
b. Valg av møtedirigent 
c. Valg av to referenter 

3. Saker til behandling 
a. Årsberetning for Sjømilitære Samfund - Faggruppene inkludert 
b. Forslag om etablering av Sjøheimevernets interesseorganisasjon som Faggruppe i 

Sjømilitære Samfund. Se vedlegg  
c. Forslag til retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i kommende år 
d. Regnskaper for SMS, NTfS og Samfundsbygningen, inklusive revisorers rapporter 
e. Forslag om desisjon av regnskapene for 2012 
f. Budsjettforslag – Herunder fastsettelse av kontingent, abonnement for NTfS og 

belønning for prisoppgaver 2014. Kontingent for pensjonister foreslås hevet til kr 250,- 
pr år 

g. Valg. Se vedlagt valgkomiteens innstilling 
  4.   Generalforsamlingen slutt. 
  
 Umiddelbart etter generalforsamlingen: 

Orientering - Innstilling fra arbeidsgruppe: ”Vurdering av fremtidige driftsformer for 
Samfundsbygningen, Karljohansvern”. Samt, veien videre. Varighet – ca 15 minutter. 
 
 
Kvelden blir avsluttet med biffaften, - kr 100,- pr kuvert. Påmelding til generalsekretæren: 
Nettside: www.sms1835.no  eller epost: gs@sms1835.no eller telefon: 928 46 202. 

http://www.sms1835.no/
mailto:gs@sms1835.no
http://www.sms1835.no/
mailto:gs@sms1835.no
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SJØMILITÆRE SAMFUNDS ÅRSBERETNING  

   Perioden 1.januar – 31.desember 2012 
Hovedaktiviteter har vært: 

• Gjennomføring av sjømaktseminar nr 13, - inklusiv egen sesjon om ubåter 
• Gjennomført Harlan seminar nr 40 
• Bekransning av Shetlands-Larsens statue 17. mai 
• Utdeling av Sjømilitære Samfunds Sjømaktspris ved Sjøkrigsskolen 
• Gjennomført kjerneaktivitetene stiftelsesmiddag, ball og foredrag 
• Utgitt SMS lommealmanakk  
• Utgitt Norsk Tidsskrift for Sjøvesen  
• Nettredaktøren har lagt ned mye arbeid for å presentere dagsaktuelle nettsider 
• Videreført Sjømilitære Samfund på Facebook 
• Sjømilitære Samfunds Forlag har gitt ut bøkene: ”Titanic og to verdenskriger” samt 

”Da marinen fikk Sanitet” i 2012 
• Ivaretatt drift og vedlikehold av Samfundsbygningen 
• Etablert markering av Marinens dag med messemiddag nærmeste fredag til 12.april. 

 
Medlemmer 

 ÆRES EVIG TJGJ ITJG BMED SUM 

Pr 01.01.12 7 1 1279 920 27 2234 

Pr 01.01.13 8 1 1260 988 28 2285 

Tilgang 1 0 - 19 68 1 51 
 
14 medlemmer er avgått ved døden i perioden. Disse er: 
 

• Orlogskaptein  Leif Hilding Lorentzen januar  2012 
• Konsulent   Kurt W  Haeselich mars  2012 
• Flaggkommandør  Thor Sverre  Endresen april  2012 
• Sivilingeniør   Per Øystein  Heimdal april  2012 
• Flaggkommandør  Cato  Johansen juni  2012 
• Kapteinløytnant / Disponent Tim Aasmund Nørgaard juli 2012 
• Kommandørkaptein  Arne Olaf  Joakimsen august 2012  
• Kommandørkaptein  Reidar   Yvenes sept 2012  
• Kommandør   Per Henning Lauritzen sept 2012 
• Orlogskaptein  Tormod  Aasved sept 2012 
• Flaggkommandør  Tor Georg  Monsen okt  2012 
• Avdelingssjef   Alfred   Lunde  nov 2012 
• Orlogskaptein  Ola Tønnes  Kvissel nov 2012 
• Orlogskaptein  Roald   Bjerknes nov 2012 

 
 

Aktivitet i Sjømilitære Samfund 2012 
Sjømilitære Samfund har meget godt aktivitetstilbud til medlemmene i Osloområdet gjennom 
samarbeidet i Sjømilitært Forum. Likeledes god aktivitet i Hortensområdet med egne aktiviteter 
samt samarbeid med Vestfold Forsvarsforening. I Kristiansand har Sjømilitære Samfund ikke 
separate arrangementer, men samarbeider gjennom Kristiansand Militære Samfund. 
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I Stavanger har det ikke lyktes å reetablere aktiviteter. I Bergen og Hordaland er ca halvparten 
av medlemmene registrert, - med ditto aktivitetsnivå. Det bør fremheves at frokostforedragene, 
fire hvert halvår, ved Sjaluppen, Haakonsvern, har betydelig tilstrømning i 2012. Oppslutningen 
ligger jevnt på 50-80 tilhørere. 
I Bodø samarbeider Sjømilitære Samfund med Bodø Militære Samfunn. Ved Kystvaktbasen på 
Sortland var det i 2012 ingen aktivitet. Kystvaktens organisasjon gjennomgikk i 2012 vesentlige 
organisasjonsendringer. I Harstad og Tromsø heller ingen aktivitet. 
Messemiddag - Ny tradisjon etablert 13.april 2012. 
Som svar på diverse ønsker om stiftelsesmiddag i Bergen pr desember, ble beslutningen, - i 
samarbeid med Kysteskadren, å gjenoppta markeringen av Marinens dag nærmeste fredag til 
12.april. Marinen markerte dagen med tilstedeværelse i Bergen havn med mottagelse om bord. 
Sjømilitære Samfund inviterte der etter til messemiddag i Kommandantboligen, Gravdal. 
Hedersgjesten i 2012 var kommandørkaptein Jan August Ørner.  
 
Sjømaktsprisen ble instituert i 2007 og tildeles beste avgangselev ved Sjøkrigsskolen i 
fagområdet ”Sjømakt”. Hensikten er å stimulere kadettenes innsats og interesse for fagkretsen 
lagt inn under dette sentrale tema. Prisutdelingen 2012 fant sted ved Sjøkrigsskolen i tilknytning 
til avslutningsseremonien for årets avgangskull. Sjømaktsprisen 2012 gikk til løytnant Runar 
Hanssen. 
 
Sjømaktseminarene 2012 var årets største arrangementer. Spesialsesjon knyttet til 
undervannsbåtenes oppgaver og betydning, - samt vurderinger knyttet til erstatning for 
Ulaklassen ved levetidens utløp, utløste gledelig stor interesse blant politikere, medlemmer og 
andre. Industrien var meget godt representert og demonstrerte viktige egenskaper og kapasiteter 
som en ny generasjon ubåter bør / kan besitte. Ca 140 personer deltok onsdag 29.august i denne 
sesjonen som på grunn av betydelig internasjonal deltagelse ble gjennomført på engelsk. 
30-31.august ble det tradisjonelle sjømaktseminaret gjennomført for 13.gang. Ca 300 personer 
deltok her for å lytte til erfarne foredragsholdere fra fagsiden, innenfor og utenfor Marinen  og 
til sentrale, norske politikere. Samtidig rettes en takk til industrien som bidrar til at 
arrangementet i Ulvik kan gjennomføres på denne måten. Takk også til medlemmer og andre 
som fant veien til faglige og sosialt gode dager. 
Ekstra spiss på festmiddagen torsdag kveld var bekjentgjøring av utnevnelsen av Admiral 
Torolf Rein til æresmedlem i Sjømilitære Samfund. I hans tid som pensjonist har han engasjert 
seg i faggruppen for sjømaktseminarene hver eneste gang. I tillegg aktiv bidragsyter under 
faglige møter med våkent og kritisk blikk. 
Årets fagkomité besto av Viseadmiral Jan Reksten, Flaggkommandør Jacob Børresen og 
Kommandør Svein Erik Kvalvaag. 
 
Medlemmer 
Antallet medlemmer er pr årsskiftet 2285. Det siger jevnt og gledelig inn nye medlemmer.  
Majoriteten befinner seg i Hordaland, men også Bodø, Oslo og Horten har opplevd god 
innmelding. 
 
Økonomi 
Foreløpig oversikt viser som resultatet et ”greit” overskudd. Dette utgjør mer enn budsjettert og 
oppveier med margin det mer ubehagelige underskuddet i 2011. Det er grunn til å føle seg 
komfortabel med den økonomiske situasjonen. Målet er ikke å øke grunnkapitalen, men å 
etterstrebe størst mulig aktivitet innenfor det som den økonomiske rammen tillater. Regnskaper 
for 2012 og budsjettet for 2013 vil bli gjennomgått i detalj under generalfor- samlingen, - også 
for driften av NTfS og Samfundsbygningen. 
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Faggrupper 
 
Marineingeniørgruppen 
Gruppens generalforsamling ble avholdt på Solstrand Hotel og Bad 1. november i forkant av 
Harlan seminar. Bergstad avløste Nylund som formann i Sjømilitære Samfund / Marine -
ingeniørgruppen (SMS M-gruppen) 15. august 2012. 
M-gruppen har bistått Sjøkrigsskolen i gjennomføring av teknologiseminar. Seminaret ble 
gjennomført 22. og 23. august og berørte blant annet teknologi som et fenomen i Sjøforsvaret, 
energisystemer og "Signature Management". M-gruppen vil fortsette å bistå Sjøkrigsskolen ifm 
fremtidige teknologiseminar.  
SMS M-gruppens pris ble annonsert under Harlan seminar. Vinnerne i 2012 er Lt Arnt Inge Hol 
og Kvm Roger Otto Eliassen for oppgaven "GPS sporing over GSM-nett". Eliassen fikk utdelt 
prisen under Harlan seminar mens Hol fikk delt ut prisen på sitt tjenestested.  
M-gruppens økonomi er god, men inntektene fra legatet er noe lavere på grunn av den lave 
renten i markedet og Harlan seminars omfang og frekvens er under vurdering for å tilpasse 
aktiviteten ift inntektene.  
Umiddelbart etter generalforsamlingen startet Harlan seminar med temaet: ”Krav til statsfartøy i 
polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i Nordområdene?". I underkant av 90 
medlemmer og andre deltok på seminaret. Dette var det 40. Harlan seminar.  
Styret har avholdt 4 møter i perioden og følgende saker er under behandling: 

• Den økonomiske situasjonen for M gruppen, aktiviteter ift inntekter 
• Rekruttering og gjennomgang av vedtekter 
• Gruppens medlemmer og sammensetning 
• Harlan legat er plassert som bankinnskudd med fastrente, hvor fokus har vært minimal 

risiko. 
Marineingeniørgruppen hadde ved årsskifte 182 medlemmer, interne og eksterne. 
 
Marinens Sanitetsoffisersforening 
Medlemsmøte med foredrag på Periskophytten 14.juni. 36 medlemmer møtte opp til dette 
arrangementet. 
Foredrag av Kommandørkaptein Johan Storm Munch. Vi satt fokus på Sjøforsvarets ambisjon 
om etablering av integrert kirurgisk avdelingskapasitet, FTT (Fremskutt Traume Team) samt 
LIS (Lege i Spesialisering). Politiske signaler tilsa ny deployering til Aden bukten, denne gang i 
NATO regi, i 2013. Stikkord for foredraget var bemanning og tilknytningsmuligheter av 
medisinsk personell, Sjøforsvarets ambisjonsnivå og selvsagt et godt løsningsforslag fra 
foredragsholder. Etter foredraget ble de inviterte servert deilig grillmat og god drikke. 
 
Planlagt medlemsmøte m/ overnattingsmulighet i Strandebarm. Arrangementet ble dessverre 
avlyst kort tid i forveien grunnet prioritert Forsvarsrelatert virksomhet. 
 
Medlemsmøte og juleavslutning med foredrag på Sverresborg festning, - 32 medlemmer 
tilstede. Kveldens foredragsholder Sven-Erik Grieg-Smith: Major Sven-Erik Grieg-Smith (født 
1943) er historiker og førstelektor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har særlig arbeidet med militærhistorie. I 
november 2011 ble Grieg-Smith prosjektleder for en historikergruppe som skal utrede 
dekorering av norsk militært personell for innsats under Den annen verdenskrig og i senere 
internasjonale operasjoner. Spørsmålet om nye tildelinger av Krigskorset står her sentralt. 
 
To styremøter gjennomført i perioden. Gruppen hadde ved årsskiftet 61 betalende medlemmer. 
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Maritim strategigruppe (MARSTRAT) 
Faggruppen har hatt 8 ordinære møter i 2012.  Kjernegruppen har bestått av 15 deltagere. 
Bemanningsutfordringene og drift/vedlikehold for den vedtatte struktur i Sjøforsvaret har også i 
2012 vært en av utfordringene som gruppen har hatt fokus på. I tillegg har gruppen støttet SHV 
i arbeidet mot de foreslåtte endringer i styrkeproduksjon og kommandoforhold. Siden desember 
har gruppens fokus vært rettet mot fremtidig organisering og lokalisering av Forsvarets 
Spesialstyrker og Marinejegerkommandoen.  
Leder for gruppen er Kontreadmiral K.B. Olsen, og sekretær er Kommandør T. 
Chr. Hallin (thhallin@broadpark.no) . 
Medlemmer av SMS er velkommen til å foreslå saker som gruppen bør engasjere seg i. 
 
Faggruppe Marineøkonomen 
Gruppen er for tiden inaktiv. 
 
Samfundsbygningen 2012 
Husstyret har, i samarbeid med vertskapet og innleid vaktmester på timebasis, arbeidet etter en 
oppsatt vedlikeholdsplan for å koordinere og utføre forefallende og prioriterte 
vedlikeholdsoppgaver. Av større tilleggsoppgaver som er utført i 2012, nevnes utskifting av 
defekt oppvaskmaskin og vakuumeringsmaskin på kjøkken. I tillegg er det foretatt full 
oppussing av garderoben med nytt teppe på gulv og i trappeoppgang.  
I løpet av høsten 2012 er det arbeidet videre med eget prosjekt for rehabilitering av Kongesalen. 
Den kulturhistoriske forundersøkelsen, utført av Norsk institutt for kulturminneforskning 
(NIKU), er lagt til grunn. Basert på rapportens innhold er det innhentet tilbud fra Malermester 
M. Bratfoss AS, Oslo, for å tilbakeføre Kongesalen til sitt opprinnelige utseende fra 1883, med 
en kostnadsramme på i overkant av kr 3,9 mill. Den kulturhistoriske utførelsen vil bli ledet av 
Vestfold fylkeskommune, Kulturarv, som har gitt kr 1,2 mill i støttemidler til prosjektet. Øvrige 
midler vil bli søkt dekket av tilskudd fra Sparebankstiftelsen DnB NOR, Stiftelsen UNI og fra 
bedrifter som brukere av Samfundsbygningen. Arbeidet iverksettes januar 2013.    
Det er i 2012, gjennom oppnevnt arbeidsgruppe fra Hovedstyret, blitt arbeidet med vurderinger 
av Samfundsbygningens fremtidige driftsform. Arbeidsgruppen hadde ved utgangen av 2012, i 
henhold til mandat, vurdert alternativene: - Fortsatt drift som i dag – Selge bygningen – 
Etablere driftsform som en stiftelse, eller - Etablere driftsform som aksjeselskap.  
 
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 
 
NTfS seiler fortsatt i medvind, og 2012 var et godt år for NTfS.  
 
Redaksjonens ambisjon om et variert og interessant innhold virker ivaretatt, og lesernes 
reaksjoner er fortsatt meget positive. Tilgang på stoff er tilfredsstillende, og det er meget 
gledelig at "den yngre garde" fortsetter å bidra med stoff. Erfaringen tilsier at, siden tidsskriftet 
blir godt mottatt av leserne, har artikkelforfatterne en god mulighet til både å informere om 
Sjøforsvarsrelaterte aktiviteter og påvirke beslutningstakere. Det er derfor viktig at "har man 
noe på hjertet, så kom frem med det!" Vi prøver å ha "stor takhøyde og et tydelig, men dannet 
språk", og redaksjonen er behjelpelig med formuleringer, - om ønskelig. Men vi skal ikke bare 
fokusere på utfordringer, så husk at "gladhistorier" fra dagliglivet i Sjøforsvaret også er 
interessant for leserne. 
 
På grunn av blant annet Postens portoøkning, er det besluttet å endre noe på tidsskriftets format 
fra 2013 slik at vi kan holde kostnadene på stabilt nivå. 
 

mailto:thhallin@broadpark.no
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Status for NTfS er god og abonnenttilgangen økende, men vi ønsker fortsatt flere abonnenter. 
Redaksjonen oppfordrer derfor våre lesere til å rekruttere nye abonnenter i 2013. De vil få et 
interessant og godt produkt til en meget rimelig pris. 
 
Sjømilitære Samfunds Forlag 
 
Forlaget hadde i 2012 to bokutgivelser; Dag Bertelsen ”Titanic og to verdenskriger” og Max J 
Hermansen; ”Da Marinen fikk Sanitet”. 
 
Med virkning fra årsskiftet har Sjømilitære Samfund terminert avtalen med forlagsredaktøren. 
 
Prisoppgaver 
I 2012 ble det mottatt tre besvarelser på prisoppgaver. To av disse ble henlagt, mens den tredje 
ble belønnet med: ”Hedrende omtale og en gavesjekk, stor kr 5.000”. Heder å ære ble tildelt 
prisvinneren, Orlogskaptein Johnny Grøneng Aase for besvarelsen: ” Norske krav i Sørishavet – 
Utfordringer for Sjøforsvaret”. Orlogskapteinen ble promotert og mottok diplom og sjekk under 
stiftelsesmiddagen 2012. 
 
Internettsider 
 
Vår nettside er www.sms1835.no og fikk sin nåværende form i 2007. 
Nettsiden er en stadig viktigere portal mot våre medlemmer og andre interesserte Nettsiden 
omfatter 411 MB med informasjon. I 2012 (2011) har 12342 (11293) besøkende besøkt 
nettsiden 24705 (19842) ganger. Eksempelvis har vårt tidsskrift blitt lastet ned 1747 (1434) 
ganger. Den mest populære siden er fortsatt arrangementsoversikten. Hele 49 tidligere numre av 
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen er tilgjengelig i full utgave i vårt arkiv.  
På nettsiden finnes også egne sider for Sjømilitært Forum i Oslo, Sjøforsvarets 
Informasjonsoffisersforening, Bergen Militære Samfunn, Sjøkrigshistorisk Forening, 
Marineingeniørene og Marinens Sanitetsoffisersforening. De fleste av disse sidene redigeres av 
vår nettredaktør.  Kommandør Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen er nettredaktør.  
 
Facebook 2012 
 
SMS hadde ved årsskiftet 800 følgesvenner på Facebooksiden. Gjennom nettstedets eget 
verktøy for brukerstatistikk kan det meldes om flere interessante funn. Brukerne som følger oss 
er fordelt over hele landet, med hovedvekten (43 %) ligger i Bergen og dernest Oslo og Horten. 
Stavanger, Trondheim, Tønsberg, Tromsø og Bodø er også solid representert. Snittalderen er i 
ca 35 år, men den største brukergruppen er mellom 25 og 34 år, dernest de mellom 45 og 54 år.  
 
Kjønn er fordelt med henholdsvis 15 % kvinner og 85 % menn. 
 
Siden har i 2012 videreformidlet nyheter fra vår egen organisasjon samt andre relevante saker 
fra nyhetsbildet. Dette i tillegg til å invitere til SMS og BMS sine aktiviteter. For å styrke 
arbeidet har vi fått med oss Fenrik Grete Varpe Nørgaard fra Sjøkrigsskolen som administrator 
på siden. 
 
Det oppfordres til å spre nyhetene og arrangementene som dukker for SMS slik at vi kan nå ut 
til enda flere. 
 
Lommealmanakken 
 

http://www.sms1835.no/
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For 2012 ble lommealmanakken utgitt uten omslag til alle våre medlemmer. 
 
Avslutning 
 
Sjømilitære Samfund har gjennom 2012 kontinuerlig påpekt at Marinen har klare utfordringer 
hva angår tilstrekkelig mengder kvalifisert personell til effektiv operering, sikker drift og 
nødvendig vedlikehold av våre moderne fartøyer. Utfordringen innenfor FLO / Maritime 
Kapasiteter er like stor som om bord i fartøyene. 
 
Medlemmer har oppfordret oss til å støtte Sjøheimevernets eksistens til overvåking og 
terroravvergende tiltak langs kysten. Dette har blitt utført blant annet gjennom åpen høring i 
Stortingets Utenriks – og Forsvarskomité. SHV utgjør et billig, aktivt og engasjert bidrag en 
langs hele kysten. 
 
Mot slutten av året har Sjømilitære Samfund funnet det både riktig og viktig å stille kritiske 
spørsmål til forsvarssjefens ønske om å samle alle spesialstyrker som eget 
”virksomhetsområde”. I denne saken som synes preget at ekstremt hastverk, er det mange 
viktige forhold som ikke er avklart eller ikke tatt hensyn til. En side er kontra terror oppgaver, 
men Marinejegerne har også viktige oppgaver i Sjøforsvarets krigsavvergende oppgaver. 
 
Sjømilitære Samfund ønsker å bidra til faglige avklaringer der hvor dette er mulig og 
hensiktsmessig, - sett med medlemmenes øyne. Faggruppene er viktige som vakthunder og 
alarmklokker for sine fagområder. 
 
Sjømilitære Samfunds visjon er aktivt å bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse 
som forsvarsgren.  
 
SJØMILITÆRE SAMFUND - HOVEDSTYRET OG ANDRE TILLITSVERV I 2012 

 
Hovedstyret         Valgt 
President Kommandør   Anders Lekven    2010      
Visepresident Kommandør  Svein Erik Kvalvaag   2006  
Styremedlem Daglig leder  Frode Wang Paulsen   2011          
Styremedlem Orlogskaptein   Turid Astrid Reksten  2011 
Styremedlem Løytnant  Joakim Brevigh Nilsen  2011 
Varamedlem Orlogskaptein  Claus Møgster   2011 
Varamedlem Kapteinløytnant Frank Jensen   2011 
Varamedlem Orlogskaptein  Georg Jokstad   2011 
Varamedlem Løytnant  Thord Are Iversen   2011 
Varamedlem Kapteinløytnant  Frank Jensen   2011   
  
Revisorer 
Kommandørkaptein Ståle Eriksen  For SMS   
Orlogskaptein  Kay G Juvik    For NTfS   
Kommandørkaptein Normann Hjørnevik For Husstyret      
 
 
Redaksjonskomite - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 
Flaggkommandør  Jens-Jørgen Jensen     
Kommandørkaptein  Karstein Storaas 
Kommandørkaptein Sigbjørn Pedersen (Foretningsfører)   
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Kommandør  Erik A Bøe / Edvard Ivar Winther Johansen 
Kommandør  Jan K Sommerfelt-Pettersen (Nettside redaktør)    
 
Bedømmelseskomité for prisoppgaver 
Kommandør   Anders Lekven    
Admiral  Torolf Rein     
Kommandør  Sigurd Smith     
 
 
Valgkomité   
Kommandør  Åsmund Andersen            
Kommandørkaptein Steinar Nilsen    
Kommandør  Aslak Heen 
 
Husstyre Samfundsbygningen 
Kommandørkaptein  Husfar  Sverre Fiskaa 
Arkitekt / Evig medlem Husmann Ragnar Korneliussen 
Kommandørkaptein  Husmann Espen Brinck-Johnsen 
 
Fagruppeledere 
Marineingeniørene   Kommandørkaptein Stein Håvard Bergstad 
MARSTRAT    Kontreadmiral   Kjell Birger Olsen 
Marinens Sanitetsoffisersforening Kapteinløytnant  Atle Hansen Røsseland 
Marineøkonomene   PT ikke aktiv 
 
Forlagssjef 
Orlogskaptein / Cand Philol   Max Jarl Hermansen (Til 31.desember 2012) 
 

 Ansatt generalsekretær  Kommandør Bjørn Krohn 
 

Regnskaper - Hovedoversikt – Resultat 2011 med budsjett 2012 
 

Spesifikasjon   Budsjett 2012  Regnskap 2012 
Formålskostnader  2. 253. 500   
Adm kostnader       370. 250   
Sum kostnader   2. 623. 750   
 
Inntekter    2. 557. 000   
Renter        110. 000   
Sum inntekter   2. 667. 000   
 
Overskudd        43. 250   
 

Revisjon av Sjømilitære Samfunds regnskap og Harlan Legat er pt hos revisor. Blir ført inn 
straks de er godkjent. 
 
SJØMILITÆRE SAMFUND - O. HANSENS FOND – Fondet er tilført renter.  
 
SJØMILITÆRE SAMFUND / ELEONORE VEDELERS FOND 
Beholdningen er på kroner 48.348. 
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SJØMILITÆRE SAMFUND / HARLAN LEGAT 
 
Egenkapitalen som består av bankinnskudd, er pr 31.12.2012, stor kroner (?)* 
*Opptjente, men ikke tillagte renteinntekter for fastrenteinnskudd, er her inkludert. 

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen  
Regnskapet for 2012 er oppgjort i balanse. Det vil si at utgifter og inntekter er like høye. 

Vedtak: 
Medlemskontingenten for pensjonister foreslås øket til kr 250,- pr år mvf 2014.. 
Øvrige kontingenter foreslås uendret.  
 
Abonnementet for Norsk Tidsskrift for Sjøvesen foreslås uendret 

 
 
 

 
 Valgkomiteens innstilling 2013   
    

Hovedstyre Navn Status 
Kommenta
r 

President Kommandør Anders Lekven Ikke på valg  
Visepresident Kommandør Sigurd Smith Ny  
Styremedlem Kapteinløytnant Lene-Beathe Dømbe Ny  
Styremedlem Daglig leder Frode Paulsen Gjenvalg  
Styremedlem Kommandør Terje H Nylund Ikke på valg  
Varamedlem Orlogskaptein Claus Møgster Ikke på valg  
Varamedlem Orlogskaptein Georg Jokstad Gjenvalg  
Varamedlem Løytnant Andreas Arvesen Ny  
Varamedlem Avdelingsdirektør Ivar Johan Knudsen Ny  
Varamedlem Fenrik Christina Pilar Grimstad Ny  
    

Revisorer Navn Status 
Kommenta
r 

 Kommandørkaptein Ståle Eriksen Gjenvalg  
 Orlogskaptein Kay G Juvik Ikke på valg  
 Kommandørkaptein Normann Hjørnevik Gjenvalg  
    

Redaksjonskomité Navn Status 
Kommenta
r 

 Flaggkommandør Jens Jørgen Jensen Gjenvalg  
 Kommandør Erik Bøe Gjenvalg  
 Kommandørkaptein Sigbjørn Pedersen Ikke på valg  
 Kommandørkaptein Karstein Storaas Ikke på valg  
 Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen Ikke på valg Nettredaktør 
    
Bedømmelseskomité for prisoppgaver  Status   
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 Kommandør Anders Lekven Ikke på valg  
 Admiral Torolf Rein Gjenvalg  
 Kommandørkaptein Steinar Nilsen Ny  
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GENERALFORSAMLINGEN 2013 - STEMMEFULLMAKT 
 
Jeg gir Sjømilitære Samfunds Hovedstyre fullmakt til å avgi stemme på mine vegne i henhold 
til fremsendt dagsorden. 
 
 
.................................den........../...............2013 ................................................................ 
       NAVN MED BLOKKBOKSTAVER 
Fullmakten sendes senest 18.mars: 
Sjømilitære Samfund      ……………………………… 
Lyngstien 4 E        Signatur 
5141 Fyllingsdalen 
 
Fullmakter fremsendt pr epost aksepteres også. 
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