SJØMILITÆRE SAMFUNDS GENERALFORSAMLING 2010
Bergen, 27.januar 2010 – Rev pr 9.mars
Sjømilitære Samfunds medlemmer
Sjømilitære Samfunds ordinære generalforsamling 2010 er berammet ved
Sjøkrigsskolen torsdag 25.mars 2010 kl 1800
Til behandling foreligger de i lovenes paragraf 8 fastsatte saker.
Vedlagt følger årsberetning samt forslag til valg av medlemmer til hovedstyret og andre verv.
Innkallelsen til generalforsamlingen, inklusive sammendrag av reviderte regnskaper for 2009,
blir tilgjengelig på Sjømilitære Samfunds Internettside: www.sms1835.no 3 uker tidligere.
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 innen 22. mars 2010 til:
Sjømilitære Samfund
Lyngstien 4 E
5141 Fyllingsdalen
På nettsiden blir det lagt ut en lett tilgjengelig fullmaktsblankett som du kan sende som
epost til: gs@sms1835.no

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 Sjømilitære Samfund - Faggruppene inkludert
b. Orientering om forslag til endring av lovene:
Direkte valg av redaktør for nettsider og Facebook
Dessuten, ihht lovenes § 9, (side 23 i almanakken) endringer av satser for honorering
prisoppgaver. Disse har lenge vært uendret. Begge forhold legges frem for avstemning
under generalforsamlingen 2011.
c. Regnskaper for SMS, NTfS og Samfundsbygningen, inklusive revisors rapport
d. Handlingsplaner – Oppdatert etter kontaktkonferansen 2009
e. Budsjettforslag
f. Valg
4. Avslutning
Kvelden blir avsluttet med en biffaften, - kr 100,- pr kuvert. Påmelding til generalsekretæren:
Nettside: www.sms1835.no eller E-post: gs@sms1835.no eller telefon: 928 46 202
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SJØMILITÆRE SAMFUNDS ÅRSBERETNING

Perioden 1. januar – 31. desember 2009
Hovedaktiviteter har vært:
• Gjennomført kontaktkonferanse
• Bekransning av Shetlands-Larsens statue 17. mai
• Utdeling av Sjømilitære Samfunds Sjømaktspris ved Sjøkrigsskolen
• Utarbeidet prisoppgaver, men ingen besvarelser mottatt
• Gjennomført kjerneaktivitetene stiftelsesmiddag, ball og foredrag
• Utgitt SMS lommealmanakk
• Utgitt Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
• Lagt ned mye arbeid for å opprettholde aktuelle nettsider
• Opprettet Sjømilitære Samfund på Facebook
• Sjømilitære Samfunds Forlag har forestått én bokutgivelse
• Ivaretatt drift og vedlikehold av Samfundsbygningen
Medlemmer
ÆRES

EVIG

TJGJ

ITJG

BMED

SUM

Pr 01.01.09

8

1

1047

946

31

2033

Pr 31.12.09

8

1

1158

927

29

2123

Tilgang

0

0

111

- 19

-2

90

Seksten medlemmer er avgått ved døden i perioden. Disse er:
• Kommandørkaptein Sverre Thorstensen
januar
• Kommandørkaptein Tom R Kolderup
januar
• Direktør Per Reichborn-Kjennerud
februar
• Kontreadmiral Finn M E Moseng
april
• Fenrik / Avdelingsingeniør Ivar Dørum
april
• Kommandørkaptein Tor Magnussen
mai
• Kommandør Thor Brestrup Høiland
juni
• Kommandørkaptein Svein Carl Sivertsen
august
• Orlogskaptein Torbjørn Lidtveit
august
• Kapteinløytnant Kjartan Stegane
september
• Planlegger Odd Gundersen
september
• Kommandør Øystein Hoel
september
• Orlogskaptein Rolf Anonsen
november
• Orlogskaptein / direktør Peter Sewell Venaas
november
• Overingeniør Ludolf Michael Buvik
november
• Forsker Tor Ingvar Wedervang
desember

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Aktivitet
Kontaktkonferansen 2009 ble avholdt i februar. Her ble handlingsprogrammet for de to neste
årene besluttet. Handlingsplanen er tilgjengelig på våre nettsider og har vært bekjentgjort
gjennom tidsskriftet. Likeledes i lommealmanakken s 26-27.
Sjømilitære Samfund har engasjert seg for å gi Sjøforsvarets operative fartøyer og
vedlikeholdsapparat tilstrekkelig personellmessige og økonomiske ressurser til å bygge opp
kompetent og forsvarlig operering av Kystvaktens og Marinens fartøyer. For å gjennomføre
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krevende, operative aktiviteter er det dessuten behov for at det bygges opp en rimelig grad av
viktige reservedeler. Komplekse, kostbare fartøyer og systemer fordrer kostbare reservedeler.
Sjømilitære Samfund har også engasjert seg til fordel for å opprettholde driften ved Olavsvern
orlogsstasjon, spesielt med tanke på våre ubåter som nylig har tatt opp igjen patruljering i de
nordlige havområdene. Faggruppe Maritim Strategi følger utviklingen i saken.
Harlan seminar ble gjennomført primo november på Solstrand Fjordhotell. Viktig tema for
Forsvaret og for marineingeniører. Seminaret ble gjennomført for 37.gang.
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 2009 fant sted ved Sjøkrigsskolen i
tilknytning til avslutningsseremonien for årets avgangskull. I knivskarp konkurranse med andre
elever var det fenrik Thord Are J Iversen som trakk det lengste strået.
Medlemmer
Antallet medlemmer er pr årsskiftet 2123. 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 ca 60 % medlemmer. I Hordaland har
Sjømilitære Samfund mer enn 1100 medlemmer. Har vært jevn og god innmelding også i
Hortens distriktet.
Under kontaktkonferansen ble kommandør Johan Henrik Lilleheim stemt inn som nytt
æresmedlem i Sjømilitære Samfund. Diplom og medaljer ble tildelt under stiftelsesmiddagen på
Karljohansvern i desember.
Faggrupper
Marineingeniørgruppen
Gruppens generalforsamling ble avholdt i november, - forut for fjorårets Harlan Seminar på
Solstrand Fjordhotell. Avtroppende formann Charlotte Melsom ble avløst av Terje Nylund som
leder av marineingeniørgruppen. De siste formalia rundt innstiftelsen av "Sjømilitære Samfund
/ Marineingeniørgruppens pris" ble avklart og retningslinjene besluttet. Ærespris som består av
en pengepremie på 10 000 kr og et tinnkrus, kan utdeles til avgangskadetter fra Sjøkrigsskolen,
- første gang i 2010.
Harlan Seminar 2009 som samlet rundt 70 deltakere, ble gjennomført 5 – 6. november under
tittelen "Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar".
Julemøtet ble avholdt på Briggen befalsmesse 19. juni. Møtets 18 deltakere fikk høre et
foredrag under tittelen "Enhetlig driftsstyring" ved Det norske Veritas og deltok i diskusjon
rundt temaet.
Styret har avholdt fire møter i perioden, - saker under behandling:
• Rekrutteringsgrunnlag for M-gruppen.
• Opprettelse av "Sjømilitære Samfund / Marineingeniørgruppens pris".
Harlan legat er plassert som bankinnskudd med fastrente, der fokus har vært minimal risiko.
Marineingeniørgruppen hadde ved årsskifte 182 medlemmer.
Marinens Sanitetsoffisersforening
13. mai: Styremøte gjennomført på Briggen.
25. juni: Medlemsmøte på periskophytten med tre foredrag knyttet opp mot OP ATALANTA.
Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen innledet om Marinens historie i kampen mot sjørøveri.
Han fortalte om vår innsats i hjemlige farvann på 15-1600-tallet og i middelhavet på 1700tallet. Kl Torunn Utkilen og KL Tommy Bøe presanterte KNM Fridtjof Nansens nye
sanitetskonsept før deployering til operasjonsområdet. Etter foredraget ble de inviterte servert
grillmat. 35 personer møtte opp til dette arrangementet.
20. august: Medlemsmøte i Strandebarm. Sosial tilstelning med diverse aktiviteter som grilling
og foredrag. Overnatning på Krikjen gård
10 medlemmer var tilstede.
18. desember: Styremøte gjennomført på Periskophytten. Ble etterfulgt av medlemsmøte og
juleavslutning. Fortsettelse av fokus opp mot OP ATALANTA og kampen mot
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piratvirksomheten i Adenbukten. KL Røsseland holdt foredrag om sin tjeneste fra 1. august -15.
desember som J-4 MED i EU NAVFOR FHQSA i Djibouti.
Etter foredraget ble det mange gode diskusjoner og servert god mat.
Maritim strategigruppe
Gruppen har hatt syv møter i 2009. Alle møtene i Kommandantboligen, Gravdal.
Antallet medlemmer i kjernegruppen har vært uendret det siste året, og er på 17 medlemmer.
Fremmøteprosenten har ligget på ca 90 %.
Faggruppens Strategi og handlingsplan ble endret 1.april, og gruppens prioritet har vært å
arbeide for fire fregattbesetninger. I den anledning hadde faggruppen møte med GIS. Møtet var
meget konstruktivt og har åpnet mulighetene for en viktig og åpen dialog med GIS som kan
være nyttig for begge parter.
Nordområdedimensjonen er også tema som har engasjert faggruppen. Dette arbeidet vil
fortsette i 2010. Faggruppen har også vært engasjert i prosessen rundt nedleggelsen av
Olavsvern og vil fortsatt monitorere denne prosessen.
Leder for faggruppen er kontreadmiral Kjell Birger Olsen.
Faggruppe Marineøkonomene
Gruppen er for tiden inaktiv.
Samfundsbygningen
Det er i 2009 fullført totalrenovering av alle badene i utleierommene samt kjøkken og bad i
leilighet for Vertskapet. Dette arbeidet ble avsluttet pr juli 09. Det sittende Husstyre gjennom
mer enn 15 år, med Husfar Tom Knudsen og Husmenn Ragnar Korneliussen og Ingvar
Fosheim ble pr 30. juni takket av etter godt utført arbeid for drift og vedlikehold av
Samfundsbygningen. Som nytt Husstyre tiltrådte Sverre Fiskaa som Husfar med Ragnar
Korneliussen og Espen Brinck-Johnsen som Husmenn.
I 2. halvår 2009 har det blitt arbeidet etter en oppsatt vedlikeholdsplan med støtte av innleid
vaktmester på timebasis. I samarbeid med Vertskapet og Husstyret, utfører og koordinerer han
forefallende og prioriterte vedlikeholdsoppgaver. I tillegg til maling av dører og behandling av
skipsgulvene i 1. etasje, kan det av større oppgaver som er utført i denne perioden nevnes; innkjøp og utskifting av gasskomfyr på kjøkken, - utskifting av defekt ekspansjonstank i
sentralfyringsanlegg, og utskifting av defekt ytre fasadebjelke i møneparti.
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
2009 var et godt år for NTfS. Redaksjonens ønske om å levere et variert og innholdsrikt
tidsskrift synes ivaretatt, og mange lesere har gitt positive tilbakemeldinger. Tilgang på stoff er
meget tilfredsstillende, og vi har hatt spennende reportasjer fra relevante aktiviteter i inn- og
utland.
Det virker også som yngre lesere finner det lettere å ta pennen fatt. Skal vi fortsette den gode
trenden og produsere et interessant og tidsmessig tidsskrift for Sjøforsvarets tarv og utvikling,
må vi ha ungdommen med.
Unge tjenestegjørende offiserer oppfordres fortsatt til å gi oss et innblikk i et interessant og
spennende yrke, med fokus på gladnyheter så vel som utfordringer og problemer.
Forlagsvirksomheten
Sjømilitære Samfunds Forlag har i 2009 arbeidet med følgende bøker:
Øyvind Garvik; Bølger som våpen – elektronisk krigføring i Sjøforsvaret 1945-1995 ble
gitt ut i mai og ble lansert i Kommandantboligen i Laksevåg 17.juni 09. Øyvind har brukt
25 år på å samle stoff, inkludert bilder, om denne meget spesielle siden av Den kalde
krigen. Boken er samtidig dokumentering av en særegen del av norsk industrihistorie.
Salget har vært bedre enn forventet, sett i forhold til at denne kan synes å være en bok for
”spesielt interesserte”.
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Max Hermansen (red); Hardt Styrbord – glimt fra norsk sjøkrigshistorie ble utgitt rett
før jul i 2008; rett opp i finanskrisen. Salget har hatt en positiv utvikling ut over i 2009.
Boken som er artikkelbasert med ni artikler fra Store Nordiske Krig til Kald Krig, har fått
meget positiv omtale. Flere har kjøpt den inn som gave til ansatte og
forretningsforbindelser.
Max Hermansen (red); Midtskips – flere glimt fra norsk sjøkrigshistorie ønskes gitt ut
høsten 2010, men finansiering mangler. Denne boken skal bli en fortsettelse av Hardt
Styrbord, og også være artikkelbasert.
R. G. Grant; Sjøkrig er oversatt og utgitt av Pegasus Forlag. Max Hermansen har som
fagkonsulent for boken, nedlagt et betydelig arbeid med å få boken mest mulig maritimt
og sjøkrigshistorisk riktig.
Max Hermansen; Da Marinen fikk Sanitet – Sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret 19942003 er dessverre ennå ikke ferdig. Satser på ferdigstillelse og utgivelse i 2010.
Alle bøkene er (eller vil bli) tilgjengelige på Forlagssentralen, og kan dermed fås i alle de
over 600 bokhandlene i Norge. Særlig bokhandelen på Vestkanten på Loddefjord har hatt en
pen utvikling i salget både av Sjømilitære Samfund Forlags bøker, og de som ble gitt ut av
Norsk Tidsskrift for Sjøvesens Forlag.
Prisoppgaver
I 2009 har det ikke kommet inn besvarelser.
Internettsider
Vår nettside finnes på www.sms1835.no
Vår nettside gir et vesentlig og viktig bidrag til foreningens interne og eksterne virksomhet.
Nettsiden er alltid oppdatert med nyheter. Nettsiden gir informasjon om foreningens aktivitet
og arrangementer og gir mulighet til elektronisk påmelding til arrangementer. Norsk
Tidsskrift for Sjøvesen legges ut på nettsiden med siste nummer og tidligere utgaver er
tilgjengelig i fulltekst (pdf). Våre bokutgivelser beskrives og kan bestilles via nettsiden. Et
ressursbibliotek med en rekke relevante artikler innen sjømakt er tilgjengelig for interesserte.
Nettsiden omfatter 190 MB med informasjon. I 2009 (2008) har 8411 (8115) besøkt nettsiden
17298 (19354) ganger. Eksempelvis har vårt tidsskrift blitt lastet ned 735 ganger i 2009.
På nettsiden finnes også egne sider for Sjømilitært Forum i Oslo, Sjøforsvarets
Informasjonsoffisersforening, Bergen Militære Samfunn, Sjøkrigshistorisk Forening og
Venneforeningen KNM Narvik som redigeres av vår nettredaktør.
Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen har vært nettredaktør.
Kjetil Horneland, http://www.kamikazemedia.no/ har designet våre nettsider.
Facebook
Sjømilitære Samfund har i perioden fått etablert en side på Facebook med ca 450 påmeldte.
Fenrik Kristian Rogndal ved Sjøkrigsskolen er redaktør.
Lommealmanakken
I jubileumsåret 2010 utgis lommealmanakken med nytt omslag med navnet til hvert medlem
påtrykket. I 2010 - utgaven er det tatt inn et kapitel om innsatsen til Marinens Flyvåpen under
2. verdenskrig. Det er påpekt fra kapteinløytnant Tim Nørgaard at Marinens innsats under
2.verdenskrig har vært ufullstendig presentert.
Avslutning
Marinen har mange utfordringer i tiden som kommer. Ikke minst hva angår tilstrekkelig
mengder kvalifisert personell til effektiv operering, samt sikker drift og nødvendig
vedlikehold av våre kapable fartøyer. Sjømilitære Samfund ønsker å bidra der hvor dette er
mulig og hensiktsmessig, - sett med medlemmenes øyne.
Sjømilitære Samfunds visjon er aktivt å bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og
anerkjennelse som forsvarsgren.
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HOVEDSTYRET OG ANDRE TILLITSVERV FOR 2009
Hovedstyret
Valgt
President
Kommandør
Åsmund Andersen
2006
Visepresident Kommandørkaptein Svein E Kvalvaag
2006
Styremedlem Orlogskaptein
Kjell-Knut Aabrek
2007
Styremedlem Banksjef
Knut Sundt Rosenlund 1997
Styremedlem Professor
Siri Pettersen Strandenes 2008
Varamedlem Kommandør
Jan Sommerfelt-Pettersen 2006
Varamedlem Kapteinløytnant
Turid Astris reksten
2009
Varamedlem Orlogskaptein
Christian Wines
2007
Varamedlem Kapteinløytnant
Lasse Elvemo
2009
Varamedlem Fenrik
Joakim Brevigh Nilsen 2009
Revisorer
Kommandørkaptein
Kommandørkaptein
Kommandørkaptein

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

Redaksjonskomite - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Flaggkommandør
Jens-Jørgen Jensen
Kommandørkaptein Sigbjørn Pedersen
Forretningsfører
Kommandør
Thomas T Wedervang
Orlogskaptein
Georg Jokstad
Bedømmelseskomite for prisoppgaver
Kommandør
Åsmund Andersen
Admiral
Torolf Rein
Kommandørkaptein Sigurd Smith
Valgkomite
Kontreadmiral Egil J Eikanger
Orlogskaptein Patricia B Flakstad
Kommandør Bjørn Egenberg
Forlagssjef
Orlogskaptein / Cand Philol Max Jarl Hermansen
Husstyre Samfundsbygningen
Perioden: 1.januar – 30.juni 2009
Daglig leder
Husfar
Arkitekt / Evig medlem
Husmann
Kommandørkaptein
Husmann

Tom Knudsen
Ragnar Korneliussen
Ingvar Fosheim

Perioden: 1.juli – 31.desember 2009
Kommandørkaptein
Husfar
Arkitekt / Evig medlem
Husmann
Kommandørkaptein
Husmann

Sverre Fiskaa
Ragnar Korneliussen
Espen Brinck-Johnsen

Fagruppeledere
Marineingeniørene
MARSTRAT
Marinens Sanitetsoffisersforening
Marineøkonomene

Orlogskaptein
Kontreadmiral
Kapteinløytnant
PT ikke aktiv

Charlotte Melsom
Kjell Birger Olsen
Atle Hansen Røsseland
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Generalsekretær

Kommandør Bjørn Krohn

SJØMILITÆRE SAMFUND/HOVEDSTYRET – REGNSKAPSÅRET 2009
Regnskapet for 2009 med budsjett for 2010 blir i sin helhet gjennomgått under
generalforsamlingen.
SAMMENDRAG DRIFT
Resultatet for 2009 viser et regnskapsmessig underskudd, stort kr 481.000, mot budsjettert
underskudd kr 465.000, - godkjent under generalforsamlingen 2009.

Olav Hansens Fond
Saldo for fondet var ved årsskiftet

kr

419.520

SJØMILITÆRE SAMFUND / ELEONORE VEDELERS FOND
Saldo ved årsskiftet
kr
48.348.
SJØMILITÆRE SAMFUND / HARLAN LEGAT
Egenkapital bankinnskudd, er pr 31.12.2009, stor kroner 3. 246. 482.

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Overskudd for 2009 stort kr 81.059

Sjømilitære Samfund Forlag
På konto kr 140.000 - Omsetning i 2009 kr 39.290
REVISJON
Regnskapene er ferdigstilt, godkjent av revisor pr 9.mars 2009.

Forslag til vedtak:
Medlemskontingenten foreslås uendret.
Abonnementet for Norsk Tidsskrift for Sjøvesen foreslås uendret

Budsjettforslag Sjømilitære Samfund 2010
Under generalforsamlingen fremlegges budsjett i balanse for driftsåret 2010
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SJØMILITÆRE SAMFUND – VALG 2010
VALGKOMITEENS FORSLAG TIL HOVEDSTYRE, REVISORER,
REDAKSJONSKOMITE OG BEDØMMELSESKOMITE FOR PRISOPPGAVER
Hovedstyre
President
Kommandør
Anders Lekven
Ny
Visepresident Kommandørkaptein Svein E Kvalvaag
Ikke på valg
Styremedlem Banksjef
Knut Sundt Rosenlund Ikke på valg
Styremedlem Orlogskaptein
Kjell-Knut Aabrek
Ikke på valg
Styremedlem Kommandør
Jan Sommerfelt-Pettersen Gjenvalg
Varamedlem Orlogskaptein
Christian Wines
Ikke på valg
Varamedlem Kapteinløytnant
Turid Astrid Reksten
Ikke på valg
Varamedlem Kapteinløytnant
Lasse Elvemo
Ikke på valg
Varamedlem Fenrik
Joakim Brevigh Nilsen Ikke på valg
Varamedlem Orlogskaptein Eli Cathrin Brandtzæg Hope
Ny
Revisorer
Kommandørkaptein Ståle Eriksen
Orlogskaptein
Kay G Juvik
Kommandørkaptein Normann Hjørnevik

For SMS
For NTfS
For Husstyret

Ikke på valg
Ny
Ikke på valg

Redaksjonskomite - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Flaggkommandør
Jens-Jørgen Jensen
Orlogskaptein
Georg Jokstad
Kommandørkaptein Sigbjørn Pedersen (Foretningsfører)
Kommandør
Thomas T Wedervang

Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg

Bedømmelseskomite for prisoppgaver
Kommandør
Anders Lekven
Admiral
Torolf Rein
Kommandørkaptein Sigurd Smith

Ny
Ikke på valg
Ikke på valg

Valgkomite – Hovedstyrets forslag
Kommandør
Åsmund Andersen
Orlogskaptein
Patricia B Flakstad
Kommandør
Bjørn Egenberg

Ny
Ikke på valg
Ikke på valg

GENERALFORSAMLINGEN 2010 - STEMMEFULLMAKT
Jeg gir Sjømilitære Samfunds Hovedstyre fullmakt til å avgi stemme på mine vegne i henhold
til fremsendt dagsorden.
................................. den........../...............2010 ................................................................
NAVN MED BLOKKBOKSTAVER
Fullmakten sendes innen 22.mars:
Sjømilitære Samfund
………………………………
Lyngstien 4 E
Signatur
5141 Fyllingsdalen
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