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Referat Kontaktkonferanse 2009
Torsdag 26.02 2009

Sjømilitære Samfund
Stiftet 1835

Tid (dato, fra kl til kl):

Sted:

Innkalt av (avd og person):
Ordstyrer:

Hurtigruten,

Hovedstyre SMS

Bjørn Krohn

Referent:

Joakim B. Nilsen
Lars Kr Lauritzen

Deltakere:

Ref. Vedlagt deltakerliste.

Sak

Diskusjon og Konklusjon

1.

175 års markering 2010 (Knut R., Ola B.H, Patricia F.,
Roald G.)
Engasjert diskusjon om hvordan markeringen av Sjømilitære
Samfund 175 år kan finne sted på ulike steder i landet
Konklusjon:

2.

-

Markere Sjøforsvaret og SMS

-

Hva har SMS gjort, og hva kan SMS gjøre i fremtiden.

-

Rekruttering samtidig

Stabssjef Sjøforsvarsstaben – Innlegg
-

3.

Meget interessant og informativ orientering som ble
etterfulgt av spørsmålsperiode

Vernepliktige Sjøoffiserers Forening – Fremtid
Av Jon Erling Tenvik og Ola Bøe Hansen
-

Intensjonsavtale med NROF inngått.

-

Interesse for å bli abonnent på NTfS

-

Mange (8) foreninger med få medlemmer, ca 100 –
150 medlemmer.

-

Utfordringer: Skaffe tillitsvalgte, og attraktive arenaer
\ foredrag. Kraftsamlet for 20 år siden for å
samarbeide om arenaer.

-

Medlemmer i VSF også medlemmer i SMS?
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Tidsfrist
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

-

Utfordringer: Bevare tradisjoner.

-

Org. struktur som er til Sjøforsvarets fremtids beste,
ikke veldig historisk opphengt.

Diskusjon
-

Sjøforsvarets Sanitetsforening har fungert bra som
faggruppe.

-

Vil styrke SMS, samme målsetning for medlemmene.

-

Kan det unngås? Vi er bitt et mindre Sjøforsvaret. I
dag er det noe flytende og ustrukturert.

-

NTfS gir gode muligheter for profilering.

-

Egen gruppe \ faggruppe underlagt SMS? Hva skal
formålet være? Hva vil egen målsetning være?

-

Må akseptere at vi er èn gruppe. Må skape
gruppetilhørighet.

-

Tradisjon i SMS er at faggruppene kan beholde sin
integritet og identitet (ref. Marineingeniørgruppen)

Konklusjon
SMS ønsker velkommen. Ny Faggruppe må vedtas på
Generalforsamling for SMS.
Informeres i foreningene, basert på stemningen utarbeides
dokumenter \ vedtekter før det eventuelt søkes medlemskap i
SMS.
4.

Tema Sjømaktseminaret 2010 – nr. 12
(Ref. presentasjon av Svein Erik K.)
Diskusjon / Innspill
-

Hvem er målgruppen? / Hvem skal sitte i salen? ->
Politikere, forskere, forsvarsinteressert opinionen og
de seilende mannskaper (for å forstå helheten).

-

Sjømakten Norge. Sjøforsvaret er kjernen i norsk
maritim virksomhet. Sjøforsvarets bidrag / betydning
for det maritime Norge

-

Sjøforsvaret og det sivile samfunnet.

-

Personell situasjonen i Marinen

-

Vår ambisjon om å hevde vår suverenitet. Hvordan
henger dette sammen med internasjonale oppdrag ?

-

Internasjonal skipsfart. Transportbåndet dette utgjør.
Skal marinen bidra til sikkerhet her?

-

Sokkelpolitimestere, samarbeid med Sjøforsvaret?

Ansvarlig

Tidsfrist
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

-

Nordområdene, opprettholde fokus på dette bør være
SMS sin oppgave.

-

Se på Sjøforsvaret fra utsiden. Hva er norsk sjømakt
egentlig?

-

Fokus fra andre land på Nordområdene. USA,
Canada, Russland, Danmark.

-

En småstat sine forutsetninger for å vinne en konflikt
mot en stormakt. Eks Island – England, torskekrigen
(Børresen).

Tidsfrist

Konklusjon

5.

-

Nordområdene

-

Begrunnelse for et Sjøforsvar.

Ombudsmannen for Forsvaret informerer
God og interessant informasjon fra Ombudsmannen for
Forsvaret.

Observatører:
Sted og dato:

Hurtigruta Midnattsol, 26.02 2009

Signatur:

Lars Lauritzen og Joakim B. Nilsen
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Referat Kontaktkonferanse 2009

Sjømilitære Samfund
Stiftet 1835

Tid (dato, fra kl til kl):
Innkalt av (avd og person):

Sted:

Hurtigruten,

Hovedstyre SMS

Ordstyrer:

Referent:

Joakim B. Nilsen
Lars Kr Lauritzen

Deltakere:

Ref. Deltakerliste vedlagt.

Sak

Diskusjon og Konklusjon

1.

Hva bør Sjømilitære Samfund fokusere på de neste to
årene?
Diskusjon
- Familiepolitikk. Jobbe ut og debattere rammebetingelser
rundt familiepolitikk i Sjøforsvaret.
- Nok stillingshjemler og nok personell. Seile fire fregatter og
fem Skjold for å levere operativ kapasitet.
- Forsvaret må kunne regenerere seg selv. Ved en krise eller
når det drar seg til faller det statistisk sett fra mange. Hva vil
dette bety?
- 2%BNP er trolig en dårlig milepæl å jobbe etter. Ref.
finanskrisen
- Ledelse. Hvilke ledere ønsker vi å gå i kamp med?
- Krise og krig – hvem tar ansvaret?
- Pålegges hele tiden administrative oppgaver, tar fokus vekk
fra operativ virksomhet.
- Ledelses struktur, ta opp utvanningen av ansvar og hvordan
strukturen kan effektivisere Sjøforsvaret.
- Større volum. Kvalitet og bredde.
- Mindre fleksibilitet med færre stillingshjemler.
- Olavsvern: støtten har vært god fra SMS, men er fortsatt
viktig.

2.

NTfS
Målsetning for NTfS:
Bredt og variert innhold er viktig.
Interessere og ”irritere” leserne. Historikk er viktig.
Fokusere på relevante problemstillinger og orientere om
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Sjøforsvaret samt SMS sin aktivitet.
Rekruttere til SMS
God tilgang på stoff.
Lav terskel for innlegg. Ikke bare de beste, og mest profilerte
forfatterne.
Innspill
- Det blir mektig med to lengre oppgaver i et tidsskrift.
- Layout -> bokstaver på farget bakgrunn kan være vanskelig
å lese
- Påvirkningsarena for beslutningstakere, spesielt i Oslo.
- NTfS har tidligere fungert som et personlig ”talerør” for
redaktøren. Det vil kunne miste verdi.
- Debatt er ønskelig
- La de unge / kadettene skrive. De har enda ikke ”filter”.
- Lederartikkelen kan bli oppfattet som SMS sin mening
- Presidenten sin spalte er hovedstyrets mening.
- Etter samlingen i `F` økte betydningen for NTfS
- Oppfordring til de yngre, oppfordr de til å skrive. Direkte
henvendelser hjelper.
Observatører:
Sted og dato:

27.februar 2009

Signatur:

Joakim B. Nilsen

Tidsfrist

