Norsk Tidsskrift for Sjøvesen – Redaktør
Oppgaven som redaktør for NTfS ønskes ivaretatt snarest
Sjømilitære Samfund har stått som utgiver av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen siden 1882 og er
således et av Norges eldste levende tidskrifter.
Utgivelsen av Tidsskriftet ble den gang initiert av Stortinget som instruerte
Marinedepartementet om å bevilge kr 2000 til et antall utgivelser årlig. Dette fordi
stortingsrepresentantene ønsket brakt frem i lyset alternative synspunkter til de som ble
mottatt tjenestevei.
Det er nedfelt i Sjømilitære Samfunds Strategidokument at: ”… tidsskriftet skal ha takhøyde
som stimulerer både yngre og eldre til å delta i debatten om forhold som angår Sjøforsvarets
tarv og utvikling”.
Takket være god drift av tidsskriftet, er dette i dag selvfinansierende.
Redaktøren og redaksjonskomiteen, bestående av 3 medlemmer, velges under Sjømilitære
Samfunds generalforsamlinger, - se SMS’ lover.
Det er en interessant og utfordrende balansegang å utgi et tidsskrift for en organisasjon hvis
eneste hensikt er: ”Å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling”. Imidlertid, Tidsskriftet er ikke
et talerør for Sjøforsvaret eller dets ledelse.
Sjømilitære Samfund har mer enn 2000 medlemmer. Blant disse er mer enn 50 % av
Sjøforsvarets tjenestegjørende offiserer. De øvrige medlemmene er personer som ønsker å
støtte opprettholdelsen av et balansert og helhetlig sjøforsvar i den maritime nasjonen Norge.
Forøvrig har tidsskriftet ytterligere ca 600 abonnenter. Inntrykket er at alle leserne av NTfS
ønsker at bladets redaktør og redaksjonskomiteen skal føre videre en uredd linje, - i
sømmelige ordelag.
Tidsskriftets redaktør meddelte 16.september at han fratrer med øyeblikkelig virkning.
Kandidater til redaktørvervet etterlyses herved.
Sjømilitære Samfunds hovedstyre ønsker snarest en person som vil påta seg oppgaven. Under
neste ordinære generalforsamling i mars 2008 vil redaktøren bli valgt av organisasjonens
medlemmer på demokratisk vis og i henhold til lovene, § 11.
Interesserte bes henvende seg til undertegnede.
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