SJØMILITÆRE SAMFUNDS GENERALFORSAMLING 2008
Bergen, 5.mars 2008
Sjømilitære Samfunds medlemmer
Medlemmene inviteres herved til Sjømilitære Samfunds ordinære generalforsamling 2008,
berammet ved
Sjøkrigsskolen, torsdag 27.mars 2008, kl 1830
Til behandling foreligger de i lovenes paragraf 8 fastsatte saker.
Vedlagt følger årsberetning samt forslag til valg av nye medlemmer i Hovedstyret.
Primo mars måned 2008 vil den komplette innkallelsen, inklusive reviderte regnskaper for
2007, bli tilgjengelige på Sjømilitære Samfunds Internettside: www.sms1835.no
De medlemmer som ønsker innkallingen til generalforsamlingen tilsendt pr post, bes kontakte
generalsekretæren.
Medlemmer som selv ikke har anledning til å møte, oppfordres til å fylle ut vedlagte
stemmeseddel (siste side) og sende den innen 25. mars 2008 til:
Sjømilitære Samfund
Lyngstien 4 E
5141 Fyllingsdalen
Etter at den offisielle delen av generalforsamlingen er gjennomført, vil kvelden bli avsluttet
med en biffaften til kr 100,- pr kuvert. Påmelding til generalsekretæren:
E-post: gs@sms1835.no
Telefon 55 16 61 15
Mobil 928 46 202

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN
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 SMS, - Faggruppene inkludert
b. Regnskaper for SMS, NTfS, SMS Forlag og Samfundsbygningen, inklusive inndekning
av regnskapsmessig underskudd for hovedregnskapet
c. Handlingsplaner
d. Budsjettforslag
e. Valg
4. Avslutning
Etter Generalforsamlingen inviteres det til Biffaften i Sjøkrigsskolens elevmesse, - se ovenfor
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SJØMILITÆRE SAMFUNDS ÅRSBERETNING
Generalforsamlingen 27.mars 2008 --- Perioden 1.januar – 31.desember 2007
Hovedaktiviteter har vært:
• Gjennomført Kontaktkonferanse
• Aktivt informasjonsarbeid vedrørende behovet for Skjoldklassen
• Bekransning av Shetlands-Larsens statue 17. mai
• Utarbeidet prisoppgaver, - ingen besvarelser mottatt
• Gjennomført kjerneaktivitetene stiftelsesmiddag, ball og foredrag
• Utgitt SMS lommealmanakk
• Utgitt Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
• Sjømilitære Samfunds Forlag forbereder bokutgivelser
• Ivaretatt driften av Samfundsbygningen
Medlemmer
ÆRES

EVIG

TJGJ

ITJG

BMED

SUM

Pr 01.01.07

8

1

1099

862

32

2002

Pr 31.12.07

8

1

1081

908

32

2030

Tilgang

0

0

-18

46

0

28

Femten medlemmer er avgått ved døden i perioden. Disse er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommandør Jan Helge H Lolland
Lege Tor H Buøen
Kommandørkaptein Knut Malvig
Kommandørkaptein Erling S A Zachariassen
Kapteinløytnant Johan F Alden
Skipsmegler Franz H Sander
Orlogskaptein Jan Friberg Sørensen
Kommandørkaptein Aage Rødseth
Orlogskaptein Anton O Næss
Flaggkommandør Rolf Henningsen
Skipsmegler Per Emil Ditlevsen
Major Oddvar Haugsdal
Orlogskaptein Hagbart Andresen
Sivilingeniør Sigurd S Røed
Kommandørkaptein Thom I Knustad

(død mai 2006, men reg i 2007)
januar
2007
januar
2007
februar
2007
mars
2007
mai
2007
juli
2007
juli
2007
september
2007
oktober
2007
oktober
2007
oktober
2007
oktober
2007
november
2007
desember
2007

Generelt
Sjømilitære Samfunds visjon er aktivt å bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjen nelse som forsvarsgren.
Vårt strategidokument angir hovedaktiviteter for oppnåelse av visjon og mål. Dere kjenner
alle våre hovedaktiviteter. For inneværende år vil jeg nevne:
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•
•
•

Under kontaktkonferansen 2007 ble det besluttet en rekke forhold, men viktigst å
intensivere informasjonsvirksomheten foran endelig utforming av Langtidsmeldingen
for Forsvaret 2009-2012
I november 2008 fyller Samfundsbygningen 125 år. En komité bestående av
Kommandørkaptein Patricia Flakstad, Husfar Tom Knudsen og Orlogskaptein Per
Olav Pettersen har levert en god innstilling vedrørende markering av jubileet.
Sjømaktseminar nr. 11 er under planlegging i Ulvik 28-29. august 2008.

Etter offentliggjøringen av rapportene fra Forsvarspolitisk Utvalg og Forsvarsstudie 2007 er
det viktigere enn på lang tid å argumentere aktivt for at Norge skal beholde et Sjøforsvar med
en marine. Dersom rapportenes anbefalinger tas til etterretning, kan resultatet bli avvikling av
Marinen. Personellflukten har gjennom år vært faretruende stor. Nå er også kadettene ved
Sjøkrigsskolen frustrerte.
De to rapportene skal hjelpe politikerne i arbeidet med utformingen av Langtidsmeldingen for
perioden 2009-2012. SMS arbeider aktivt for å utbre informasjon om betydningen for Norge
som maritim nasjon, av å ha et moderne, balansert Sjøforsvar med de nødvendige kapasiteter.
Konkret presenteres i disse dager alternativ informasjon til sentrale politikere på Stortinget. På
bakgrunn av det åpenbare misforhold mellom strategisk situasjonsbeskrivelse og de
oppsiktsvekkende konklusjoner fra de to nevnte utvalg, er det nødvendig å påpeke realitetene.
Forsvarsstudien overser fullstendig Stortingets vedtak i 2001 og 2003 vedrørende anskaffelse
og idriftsettelse av Skjoldklasse fartøyer. Argumentasjonen fra den gangen er bare mer aktuell
i dag når Russland igjen minner om sine stormaktsambisjoner. Et maktvakuum i norske
havområder i nord vil skape usikkerhet hos andre aktører.
Medlemmer
Antallet medlemmer er pr årsskiftet 2030. Til tross for personellflukten, velger 75 % av de
som slutter, fortsatt medlemskap i Sjømilitære Samfund. Dessuten siger det jevnt og gledelig
inn nye medlemmer. Av tjenestegjørende offiserer er 60 % medlemmer. I Hordaland har
Sjømilitære Samfund ca 1000 medlemmer.
Foredragsvirksomhet
I Bergen har aktivitetsutvalget holdt høy profil. Frokostforedrag og Diskusjonsaftener har
jevnt god oppslutning. I Horten fungerer samarbeidet med Vestfold Forsvarsforening godt.
God aktivitet også i Sjømilitært Forum i Oslo. Imidlertid, på Sørlandet, i Rogaland, Trøndelag
og Nord-Norge har virksomheten ligget nede. I Tromsø området har man arbeidet målbevisst
for å bevare Olavsvern Orlogsstasjon.
Samfundsbygningen
Av den planlagte indre renovering gjenstår nå gulvet i baren og fem av badene på rommene i
2.etasje. Badene er kostbare å overhale, men blir tatt suksessivt. Tre bad har blitt fullført i
inneværende år. Finansieringen mangler for gulvet i baren.
Omsetningen som bestyrerparet har æren for, viser i løpet av deres fire år en økning på 100%.
Prisoppgaver 2007
Det kom i 2007 ikke inn noen besvarelser. I forbindelse med utlysning av nye oppgaver
vurderes det visse endringer i fremgangsmåten og betingelsene.
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Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Tidsskriftet er det organ som profilerer oss sterkest i vår informasjonsvirksomhet. Redaktør
Gunnar Vetlejord trakk seg i høst med øyeblikkelig virkning som følge av etterdønninger etter
nr 3-4 som kom ut ultimo juni 2007. Gunnar bidro vesentlig til å modernisere tidsskriftet
visuelt.
Flaggkommandør Jens-Jørgen Jensen har påtatt seg oppgaven med å utgi nr 6 - 2007 og nr 1 2008. Han stiller til valg som redaktør ved Generalforsamling 2008.
Innholdet i NTfS er redaktørens og redaksjonskomiteens ansvar. I ”SMS Nytt” skriver jeg
”Presidentens spalte” hvor fokus rettes mot vesentlige områder som opptar SMS og
Sjøforsvaret. Dessuten formidles informasjon om foreningens drift. Denne informasjonen
finner medlemmene også på nettsidene til SMS. Adressen til nettsidene er www.sms1835.no
Sjømilitære Samfunds Forlag
Året 2007 har vært Max Hermansens første år som forlagssjef. Størst vekt har derfor vært lagt
på å etablere forlaget og få et godt grunnlag for å lage gode bøker; - i forhold til
- faglig innhold
- det språklige
- bilder og illustrasjoner
- samarbeidspartner på layout, trykking og bokbinding
- å etablere kontakter innen markedsføring og distribusjon.
Det viktigste enkelttiltaket i denne sammenheng har vært vitaliseringen av Sjøkrigshistorisk
Forskningsforum. Dette består nå av nesten 100 medlemmer med variert bakgrunn og
kompetanse, men felles for dem alle er en genuin interesse for sjøkrigshistorie. Den 21. juni
2007 hadde forumet en sjøkrigshistorisk dag med bra deltagelse og et utmerket faglig innhold.
Det har ikke vært gitt ut noen bøker i forlaget i 2007. Men det har vært arbeidet med følgende
prosjekter:
Hardt Styrbord – glimt fra norsk sjøkrigshistorie, som skal bli en artikkelbasert bok med
innhold fra Den store nordiske krig, via Første og Andre Verdenskrig, til Den Kalde Krigen,
samt en del annet. Boken er forventet ferdig i april 2008.
Samfundsbygningen 125 år – en bok som skal være ferdig til Stiftelsesmiddagen 2008.
Ingvald Lunde har lagt ned et betydelig arbeid med boken. Likeledes god innsats fra Stig
Thorsen ved Samfundsbygningen.
Bølger som våpen – hvor manuset er ferdig fra Øyvind Garviks hånd. Det gjennomgås nå
med sikte på publisering i andre halvdel av 2008. Boken blir en viktig historisk og faglig
gjennomgang av Elektronisk krigføring i Sjøforsvaret i perioden 1945-1995, og den anses
fullfinansiert.
Da Marinen fikk Sanitet – Max Hermansen. Boken skrives på oppdrag fra Sjefen for
saniteten i Sjøforsvaret. Planlagt ferdig høsten 2008.
Bevoktningsfartøy i Første Verdenskrig – Atle Wilmar. Det meste av teksten om
bevoktningsfartøyene, er skrevet. Det er samlet inn et betydelig bildemateriale. Gjenstår noe
generell informasjon om Første Verdenskrig og livet om bord. Planlagt utgitt i 2009.
Internettsider
Betydelig innsats har blitt nedlagt i inneværende år i arbeidet med total restrukturering av våre
10 år gamle nettsider. Hovedstyremedlem Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen har lagt ned
en betydelig innsats for å få dette til. Mange av dere har registrert at man med få tastetrykk
kan gå inn på nettsidene å melde adresseforandring, melde seg inn som medlem og melde seg
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på arrangementer. Tidsskriftet legges ut i sin helhet, og det er opprettet arkiv som inneholder
viktige saker og uttalelser. Du kan også sende meddelelser til Hovedstyret fra nettsidene.

Årsberetning fra faggruppene:
Marineingeniørgruppen
Gruppen har tradisjonelt generalforsamling primo november i forbindelse med gjennom føringen av det årlige Harlan Seminar. Kommandørkaptein Magne Aalen ble avløst av
Orlogskaptein Charlotte Melsom som leder av Marineingeniørgruppen, pr november 2007.
Harlan Seminar 2007 ble som vanlig gjennomført ved Solstrand Fjordhotell i tiden 1-2.
november med ca 60 deltagere. Tema var: ”Sjøforsvarets fartøyer som plattform for
våpenbærende helikopter – Nye utfordringer ved integrasjon”.
Julemøtet ble avholdt ved Sjøkrigsskolen 14.mars 2007 med 16 tilstedeværende.
Det ble avholdt 4 styremøter i perioden. Saker under bearbeiding:
• Tilpasning av statuttene for medlemskap som følge av reviderte utdannelsesplaner
ved Sjøkrigsskolen
• Opprettelse av M-gruppens pris til beste elev ved Sjøkrigsskolen – statutter under
vurdering
• Oppdatering av nettsidene i den hensikt å gi bedre oversikt over gruppens historikk
Harlan Legat er plassert til fastrente bankinnskudd for å oppnå best mulig avkastning, sikkerhet tatt i betraktning.
Marineingeniørgruppen har 174 medlemmer pr 1.februar 2008.
Marinens Sanitetsoffisersforening
Generalinspektøren for Sjøforsvaret har godkjent reviderte statutter for Sjøforsvarets Sanitets
Utdanningsfond. Samtidig er fondets midler overført til disponering av Sjømilitære Samfund.
Alternative plasseringsmuligheter er under vurdering. Fondets kapital er ved årsskiftet kr
83.000. Ingen søknader om tildeling er mottatt i 2007.
Fondsstyret består av:
• Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen
(I kraft av tjenestestilling)
• Flaggkommandør Bernt Grimstvedt
(Oppnevnt av Sjømilitære Samfund)
• Kapteinløytnant Roar Størksen
Oppnevnt av MSOF)
Faggruppen som er raskt voksende, har 61 medlemmer pr februar 2008.
Kapteinløytnant Atle Hansen Røsseland er gruppens leder.
Maritim Strategigruppe
Faggruppen har hatt 9 møter i 2007. Med unntakelse av et møte som ble avholdt på HOS, har
møtene blitt avholdt i Kommandantboligen, Gravdal. Kjernegruppen har 14 deltagere, og har
hatt ca. 90 % fremmøte på møtene.
Innledningsvis identifiserte gruppen to områder som var aktuelt å engasjere seg i. Det første
var en ”gryende” erkjennelse av russisk maritim opprustning, og mulige konsekvenser for det
norske forsvaret. Det andre området var alliertes fokus på ”Brown water” krigføring, og
hvilke konsekvenser dette bør få for forsvaret. Gruppen har gjennom brev og innlegg i media
argumentert for SMS syn på disse saker.
Konklusjonene fra Forsvarspolitisk Utvalg og Forsvarsstudien 07, gjorde imidlertid at
gruppen skiftet fokus til Skjold. Gruppens medlemmer har som faggruppe under SMS, og
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som enkeltpersoner, arbeidet for at Skjold skal bli en del av Sjøforsvarets fremtidige struktur.
Dette viktige arbeidet vil fortsette med alle tilgjengelige ressurser fram til den endelige
avgjørelse faller i Stortinget.
Kontreadmiral Kjell Birger Olsen er gjenvalgt som leder for gruppen.
Marineøkonomgruppen
Gruppen har ved siste registrering 59 medlemmer, - men gruppen er for tiden ikke aktiv.
Avslutning
Avslutningsvis vil jeg få takke alle gode venner av Sjømilitære Samfund for alle bidrag til vår
omfattende virksomhet i året 2007. Sjøforsvaret står foran store utfordringer i tiden som
kommer. Det er viktig at vi følger med i utviklingen og stadig påvirker til beste for
Sjøforsvaret og Forsvaret som helhet.
I en nasjon som i lengre tid har seilt i medvind, hvor mediene er mest opptatt av økonomi og
barnehageplasser, kommer forsvar av landet for mye i skyggen.
Forsvarets viktigste oppgave er å forhindre at konflikter får utvikle seg til krig i våre
nærområder. Forsvaret av landet trenger Forutsigbarhet og Langsiktighet på en helt annen
måte enn det som gjenspeiles i Forsvarsstudie 2007.
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HOVEDSTYRET OG ANDRE TILLITSVERV FOR 2007
Hovedstyret
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

KOM
KK
KL
Banksjef
KK
KOM
OK
KL
OK

Revisorer
KK Ståle Eriksen
KK Geir Morten Bentzen
KK Normann Hjørnevik

Åsmund Andersen
Svein E Kvalvåg
Heidi Skuterud Mohn
Knut Sundt Rosenlund
Frode Løseth
Jan Sommerfelt-Pettersen
Ben Lofstad
Christian Wines
Kjell-Knut Aabrek

Valgt
2006
2006
2006
1997
2005
2006
2006
2007
2007

For SMS
For NTfS
For Husstyret

Redaksjonskomite - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
KK Gunnar Vetlejord – KK Hans Chr Smith-Sivertsen Jr - FKOM Jens-Jørgen Jensen
KK
Hans Christian Smith-Sivertsen Jr
KK
Sigbjørn Pedersen
OK
Tone Størksen
Bedømmelseskomite for prisoppgaver
KOM
Åsmund Andersen
A
Torolf Rein
KK
Sigurd Smith
Valgkomite
KA
OK
FKOM

Egil J Eikanger
Patricia B Flakstad
Bernt Grimstvedt

Generalsekretær
KOM
Bjørn Krohn
Husstyre Samfundsbygningen
Daglig leder
Husfar
Arkitekt / Evig medlem
Husmann
KK
Husmann
Fagruppeledere
Marineingeniørene
MARSTRAT
Marinens Sanitetsoffisersforening
Marineøkonomene

Tom Knudsen
Ragnar Korneliussen
Ingvar Fosheim

KK Magne Aalen – OK Charlotte Melsom
KA Kjell Birger Olsen
KL Atle Hansen Røsseland
PT ikke aktiv
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SJØMILITÆRE SAMFUND/HOVEDSTYRET – REGNSKAPSÅRET 2007
SAMMENDRAG DRIFT
Klasse og Tekst

Regnskap

Budsjett

30 Driftsinntekter

1.010.858

1.165.000

80 Renteinntekter

153.577

90.000

1.164.435

1.255.000

1.146.126

957.156

236.500

236.500

60 Arbeidsgiveravgift

33.347

33.350

60 Øvrige administrasjonskostnader

44.536

72.000

2.212

2.500

1.462.722

1.301.506

298.287

46.506

Inntekter

Sum inntekter
Kostnader
40 Formålskostnader
60 Kostnader Generalsekretær

80 Rentekostnader
Sum kostnader

Årets underskudd

Kommentarer:
Underskuddet skyldes oppdatering av nettsidene, manglende respons ifm søknader om støtte
og større aktivitet. Meget stor aktivitet knyttet til det famøse forslaget om å utelate Skjold fra
Marinens struktur. Dessuten utvidet aktivitetstilbud for medlemmene.
Underskuddet dekkes slik:
Konto
Navn
2002
Fond SMS - Lommealmanakk
2003
Fond Seminarer og konferanser
2049
Disposisjonsfond
2400
Leverandørgjeld
8802

Årets underskudd

Beløp
46.500
87.383
144.904
19.500
----------298.287
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Olav Hansens Fond
REGNSKAPSOVERSIKT PR 31/12/07
BALANSE
Tekst

Saldo 06

Saldo 07

376.751

393.166

0

0

376.751

393.166

Egenkapital

376.751

393.166

Sum passiva

376.751

393.166

Aktiva
Bank
Tilgode SMS
Sum aktiva
Passiva

Ingen premie for prisoppgave er utdelt i 2007. Renteinntekter er kroner 16.259.
SJØMILITÆRE SAMFUND / ELEONORE VEDELERS FOND
Beholdningen er på kroner 48.348.
SJØMILITÆRE SAMFUND / HARLAN LEGAT
Legatet har et overskudd stort kroner 49.076 etter at et seminar er avholdt i perioden. Av de
samlede renteinntekter, kroner 129.315, - er 15 %, - kroner 19.397, tillagt grunnkapitalen.
Egenkapitalen som består av bankinnskudd, er pr 31.12.2007, stor kroner 3. 007.115.
REVISJON
Se eget notat, vedlagt i pdf format, datert 3.mars 2008.
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Samfundsbygningen - Kommentarer til driftsregnskapet pr. 31.12.2007
1. Husleieinntektene er som budsjettert. Inntektsføring av Hovedstyrets tilskudd til
rehabilitering av badene ble inntektsført i 2007, som budsjettert.
2. Driftsutgiftene ble ca kr. 9 000 lavere enn budsjettert som følge av mindre utgifter til
snøbrøyting.
3

Vedlikeholdsutgiftene er kr. 270 000 lavere enn budsjettert, fordelt på kr. – 93 500 i
lavere planlagt/budsjettert vedlikehold og kr. – 176 000 lavere kostnader i forbindelse
med rehabiliteringsprosjekter. Lavere utgifter til planlagt/budsjettert vedlikehold
skyldes i hovedsak mottatt, ikke budsjettert støtte til ytre vedlikehold i tillegg til at vi
ikke benyttet kr. 20 000 til rep av stoler i Kongesalen.
Lavere kostnader til rehabiliteringsprosjekter fordeler seg med kr. 77 100 i forbindelse
med rehabilitering av badene og kr. 104 000 i ikke utført renovering av pipene.
Avviket når det gjelder badene er ikke reelt i det Byggmester Kristiansen ikke har
fakturert alle flisene som er innkjøpt. Nedenfor følger en oppstilling over hva som er
gjort.
Aktivitet
Planlagt/budsjettert vedlikehold:
Nytt gulv – kjøkken
Rensing av takrenner
Rep av takrenner
Husvask og undersøkelse av
treverk
Rep av stoler i Kongesalen 10x2’
Tilskudd til utvendig vedlikehold
Mindre service- og vedlikehold
Sum planlagt vedlikehold

Påløpt

Budsjett

Avvik

162 237
10 000
11 354
19 000

173 000
10 000
20 000
10 000

- 10 763
0
- 8 646
+ 9 000

0
-80 000
56 885
179 476

20 000
0
40 000
273 000

- 20 000
- 80 000
+ 16 885
- 93 524

492 900
24 862

- 77 100
+ 4 862

0

570 000
20 000
*)
**)

Renovering av piper/gasspeis
Sum rehabiliteringsprosjekter

0
517 762

104 000
694 000

- 104 000
- 176 238

Sum

697 238

967 000

- 269 762

Rehabiliteringsprosjekter:
Renovering av 3 bad + fliser til alle
Oppussing 2 tak i gjesterom
Gulv i bar
Omtrekk av stoler bibliotek **)

5. Diverse utgifter
Diverse utgifter ble kr. 7 600 høyere enn budsjettert i det arkitekthonorar og 50%
logoutgift ble belastet Husstyre regnskapet etter avtale med Generalsekretær, da disse
postene ikke var tatt hensyn til i budsjettet. Postene utgjorde hhv kr. 5 000 og kr.
4 125.
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5. Resultatet
I tillegg til det som er forklart ovenfor bidro økte netto renteinntekter med kr. 11 000
til at vi fikk et overskudd på kr. 41 204 mot et budsjettert underskudd på kr.
238 437.
Husstyret har ønsket å være litt forsiktige slik at vi ikke skulle får noen ubehagelige
overskridelser i gjennomføringen av de ulike aktivitetene, så vel planlagte som ikke
planlagte. Når det gjelder den største oppgaven, rehab av badene, så er avtalen med
Byggmester Kristiansen inngått til fast pris.
6. Resultatdisponering
Husstyret foreslår overskuddet disponert ved å overføre kr. 1 204,09 til egenkapital,
mens kr. 40 000 avsettes til ytre vedlikehold. Dermed er kr. 40 000 benyttet til
dekning av årets utgifter til rensing og rep av takrenne og til vasking av hus og
undersøkelse av treverket. Kr. 40 000 av tilskuddet avsettes til dekning av fremtidige
kostnader i forbindelse med det ytre vedlikeholdet.
Husstyret, Horten, 29. januar 2008

Regnskap 2007 - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Regnskapsoversikt pr 31/12/2007
SAMMENDRAG DRIFT
Tekst

Regnskap 2007

Budsjett 2008

INNTEKTER
Abonnementsinntekter
Andre Inntekter
SUM INNTEKTER

194474
104069
298543

190000
72000
262000

KOSTNADER
Formålskostnader
Administrasjonskostnader
Honorarer
SUM KOSTNADER
OVERSKUDD

152160
33966
15700
201826
96717

180000
52000
30000
262000
0

Regnskapsoversikt pr 31/12/2007
BALANSE
Tekst
Aktiva
Bank/Forsvarets Personellservice
Debitorer
Kontorutstyr
SOM AKTIVA
PASSIVA
Kreditorer
Egenkapital
SUM PASSIVA

Saldo
07

Saldo 06
928190
51139
1
979330

1010853
80299
1
1091153

29746
949584
979330

23148
1068005
1091153

11

HANDLINGSPLANER 2007-2008 - Vedtatt på Hovedstyremøtet 21.februar 2007

Visjon
SMS skal aktivt bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse som forsvarsgren

Hovedaktiviteter for oppnåelse av strategidokumentets delmål.
Denne handlingsplan er utarbeidet etter SMS kontaktkonferanse i 2007. Den er grunnlaget for
arbeidet i SMS hovedstyre i toårsperioden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planlegge og gjennomføre Sjømaktseminar nr 11 i 2008
Gjennomføre kontaktkonferanse 2009
Videreføre NTfS, forlagsvirksomhet og informasjonsarbeid
Følge opp at Sjøforsvarets materiellstruktur som bestemt av Stortinget, implementeres
Utarbeide og bedømme prisoppgaver
Gjennomføre aktiviteter i samarbeide med paraplyorganisasjoner
Gjennomføre kjerneaktiviteter: Stiftelsesmiddag, Ball, Foredrag
Følge opp utviklingen i Forsvarets øverste ledelse med sikte på å få opprettet en
admiralsposisjon i Bergen? (Dog ikke kun som festningskommandant)
Utgi SMS lommekalender
Ivaretakelse av Samfundsbygningen
Videreutvikle SMS internettsider

9.
10.
11.

Ved utførelsen av disse hovedaktiviteter skal utgangspunktet være delmålslisten i
strategidokumentet, - dog med hovedfokus på følgende:
•

Utbre faglig korrekt informasjon om Skjoldklassens egenskaper og ytelser

•

Arbeide for å sikre GIene mulighet til å utøve ledelse av egen forsvarsgren og være
forsvarsgrenens strategiske rådgiver som del av integrert forsvarsledelse
Arbeide for at Forsvarsstaben settes sammen av likt antall offiserer fra alle
forsvarsgrenene
Fortsette aktivt informasjonsarbeid og formidle til borger og beslutningstaker
betydningen av Norge som kyststat og maritim nasjon med behov for et robust
Sjøforsvar
Argumentere for oppnåelse av den struktur Stortinget har vedtatt for Sjøforsvaret
Sette Sjøforsvarets internasjonale engasjement på dagsorden for faglig debatt og
formidling
Arbeide for at Sjøforsvaret bekler en admiralsposisjon i Bergen. (Dog ikke kun som
festningskommandant)

•
•
•
•
•
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Sjømilitære Samfund - Hovedstyret
Budsjettforslag 2008 - med regnskap 2007
Hovedoversikt

Klasse og Tekst

Regnsk 07

Budsjett 08

Formålskostnader

1.144.748

2.229.000

316.595

320.123

Sum Kostnader

1.461.343

2.549.123

Sum Inntekter

1.164.435

2.708.000

Administrasjonskostnader

Overskudd
Underskudd

158.877
298.287

Kommentarer:
Budsjettoverskuddet skyldes at det planlegges gjennomført aktiviteter som gir inntekter.
Budsjettet forutsetter at en søknad om økonomisk støtte for gjennomføring av
Sjømaktseminaret 2008 godkjennes.
Medlemskontingenten foreslås uendret. Likeledes abonnementet for Norsk Tidsskrift for
Sjøvesen.
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Sjømilitære Samfunds Forlag – Budsjett 2008
Hardt Styrbord – glimt fra norsk sjøkrigshistorie; forventet ferdig april 2008
o trykkekostnader opplag 5.000
195.000 kr
o forventet salg i 2008; 1.000 bøker a netto 140,- kr
140.000 kr
Samfundsbygningen 125 år; forventet ferdig til Stiftelsesmiddagen des. 2008
o trykkekostnader opplag 2.000
100.000 kr
o forventet salg i 2008; 100 bøker a netto 140,- kr
14.000 kr
Bølger som våpen – Øyvind Garvik; forventet ferdig november 2008
o trykkekostnader opplag 2.000
130.000 kr
o markedsføring og distribusjon
15.000 kr
o forventet salg i 2008; 100 bøker a netto 140,- kr
14.000 kr
o inntekter fra sponsorer
131.000 kr
Da Marinen fikk Sanitet – Max Hermansen; forventet ferdig høsten 2008
o trykkekostnader opplag 2.000
100.000 kr
o forventet salg i 2008; 100 bøker a netto 140,- kr
14.000 kr
o betalt av Sanitet i Sjøforsvaret
86.000 kr
reiser
kontorutgifter, porto, telefon etc
distributør (lagring og distribusjon til bokhandlere med flere)
generell markedsføring
innkjøp av bilder og andre illustrasjoner
øvrige inntekter (direkte støtte, prosjektmidler etc)
sum utgifter
sum inntekter
underskudd

20.000 kr
10.000 kr
15.000 kr
10.000 kr
30.000 kr
200.000 kr

610.000
523.000
97.000

Det er sannsynlig at forlaget vil gå med overskudd i 2009 på grunnlag av de utgitte
bøkene i 2008.
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Samfundsbygningen - Kommentarer til driftsbudsjettet 2008
1.

Husleieinntektene øker betydelig i 2008 som en konsekvens av inntektsøkningen hos
driverne. Kr. 125 000 i positiv husleieavregning for 2007 er inkludert i
husleieinntektene i tillegg til at den månedlige à konto husleien er økt fra kr. 40 000 til
kr. 50 000.
2. Vedlikeholds-/rehabiliteringsutgiftene budsjetteres kr. 880 000, som fordeler seg
som følger:
Aktivitet
Planlagt/budsjettert vedlikehold:
Rensing av takrenner
Rep av utvendig treverk
Rep av stoler i kongesalen 10x2’

Påløpt

Budsjett

Avvik

0
0
0

Mindre service- og vedlikehold
Sum planlagt vedlikehold

60 000
60 000

Rehabiliteringsprosjekter:
Renovering av 5 bad
Oppussing 2 tak i gjesterom
Gulv i bar
Omtrekk av stoler bibliotek **)

820 000
0
*)
**)

Renovering av piper/gasspeis
Sum rehab prosjekter

0
820 000

Sum

880 000

*) Gulv i baren forutsettes sponsorfinansiert.
**) Omtrekk av stoler i bibliotek utredes mot anskaffelse av nye stoler med ønsket
trekk (samme som stolene i kongesalen)
3. Resultat
Det budsjetteres med et underskudd på kr. 241 500. Underskuddet fremkommer ved
at all rehabilitering utgiftsføres i stedet for å bli aktivert og avskrives.
Rehabiliteringene finansieres da delvis over drift og delvis med lånet fra SMS. Lånet
fra SMS skulle også dekke en bod på utsiden, men Husstyret har i samråd nedprioritert
dette prosjektet til fordel for de innvendige rehab prosjektene.
Dette er et utkast til budsjett, som underlag til diskusjon med generalsekretæren på
Husstyremøte 6.12.2007
4. Drivernes inntektsnivå synes stabilt for 2008 hvor det budsjetteres med en vekst i
forhold til 2007 med 7 %. Det innebærer at det i Husstyrets inntektsbudsjett er lagt
inn en økning i de månedlige à konto innbetalingene fra kr. 40 000 til kr. 50 000.
Med vennlig hilsen
Husstyret, Horten, 21. november 2007
Tom Knudsen, Husfar
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SJØMILITÆRE SAMFUND – VALG 2008
VALGKOMITEENS FORSLAG TIL HOVEDSTYRE, REDAKSJONSKOMITE OG
BEDØMMELSESKOMITE FOR PRISOPPGAVER
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

KOM
KK
Banksjef
KK
Professor
KOM
KOM
OK
KL
OK

Åsmund Andersen
Svein E Kvalvåg
Knut Sundt Rosenlund
Frode Løseth
Siri Strandenes Pettersen
Jan Sommerfelt-Pettersen
Thomas T Wedervang
Ben Lofstad
Christian Wines
Kjell Knut Aabrek

Revisorer
KK
KK
KK

Ståle Eriksen
For SMS
Geir Morten Bentzen For NTfS
Normann Hjørnevik For Husstyret

Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny
Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg

Ikke på valg
Gjenvalg
Ikke på valg

Redaksjonskomite - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
FKOM
Jens-Jørgen Jensen
OK
Tone Størksen
KK
Sigbjørn Pedersen (Foretningsfører)
KK
Hans Chr Smith-Sivertsen

Ny
Ikke på valg
Gjenvalg
Ikke på valg

Bedømmelseskomite for prisoppgaver
KOM
Åsmund Andersen
A
Torolf Rein
KK
Sigurd Smith

Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg

Valgkomite
KA
OK
FKOM

Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg

Egil J Eikanger
Patricia B Flakstad
Bernt Grimstvedt

GENERALFORSAMLINGEN 2008 - STEMMEFULLMAKT
Jeg gir Sjømilitære Samfunds Hovedstyre fullmakt til å avgi stemme på mine vegne i henhold
til fremsendt dagsorden.
................................. den........../...............2008 ................................................................
NAVN MED BLOKKBOKSTAVER
Fullmakten sendes:
Sjømilitære Samfund
………………………………
Lyngstien 4 E, 5141 Fyllingsdalen
Signatur
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