Generalforsamlingen 2011 – Referat
Generalforsamlingen fant sted i Inge Steenslands auditorium ved Sjøkrigsskolen
31.mars fra kl 1805 til kl 1914.
Presidenten ønsket velkommen med henvisning til innkalling og utlyst agenda.
Distriktssekretær Birgit Stav ble valgt til møtedirigent.
Som referenter ble fenrikene Christina Pilar Grimstad og Sindre Ristesund valgt.
Ledelse av generalforsamlingen ble deretter gitt til Birgit Stav.
Det ble talt opp 56 stemmeberettigede medlemmer til stede. Dessuten 12 stemmefullmakter til
hovedstyret.
Dirigenten foretok en kort gjennomgang av generalforsamlingens utlyste agenda. Andre saker
behandles ikke, fordi disse har foreningens øvrige medlemmer ikke blitt gjort kjent med.
Årsberetningen 2010
Presidenten kunngjorde hvilke medlemmer som har gått bort i 2010 og ba de tilstedeværende
om å reise seg og minnes de avdøde med ett minutts stillhet.
Der etter gjennomgikk han årsberetningen. Denne ble godkjent.
Lovendring § 11 – Tidsskrift
Under generalforsamlingen 2010 ble det vedtatt opprettelse av en arbeidsgruppe som skulle
utrede lovendringen. Visepresidenten som har ledet arbeidsgruppen, la frem ny tekst og
forklarte hensikt og målsetning med endret lovtekst. Denne ble godkjent.
Likeledes at lovendringen trer i kraft med virkning fra 2012. Dermed vil valgkomiteen påse at
det blir nominert fem representanter til redaksjonskomiteen, - mot fire i dag.
Ny § 11 er vedlagt dette referatet.
Regnskaper for 2010
Generalsekretæren gjennomgikk regnskapene for Sjømilitære Samfund, Norsk Tidsskrift for
Sjøvesen og Samfundsbygningen, Karljohansvern. Så vel drifts - som balanseregnskapene ble
godkjent. Godkjennelsen er i tråd med revisorenes anbefalinger.
Visjon og handlingsplaner 2011-2013
Presidenten gjennomgikk de endringer som kontaktkonferansen pr februar 2011 har foreslått.
Han forklarte hvorfor Sjømilitære Samfund har lagt engasjementet for opprettholdelse av
Olavsvern på is, - dog slik at eventuell utvikling i saken følges.
Sjømilitære Samfund bør arbeide for mer grunnleggende og prioriterte saker i de nærmeste
årene.
Visjon og handlingsplan legges ut på nettsidene og kommer inn i almanakken for 2012.

Budsjettforslag for 2011
Generalsekretæren gjennomgikk budsjettene for Sjømilitære Samfund, NTfS og
Samfundsbygningen. Etter et par oppklarende spørsmål og kommentarer, ble budsjettene
godkjent.
Likeledes ble det vedtatt at medlemskontingenten og abonnementsprisen for NTfS forblir
uendret.
Valg
Leder av valgkomiteen la frem komiteens innstilling. Dessuten formidlet han hovedstyrets
forslag til nye medlemmer i valgkomiteen.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med applaus.
Valgkomiteens innstilling finnes vedlagt.
Møtedirigenten erklærte der etter generalforsamlingen som fullført kl 1914, og ga ordet til
presidenten som takket dirigent og referenter for innsatsen.
Sjøkrigsskolen, 31.mars 2011,
Christina Pilar Grimstad (sign)
Referent

Sindre Ristesund (sign)
Referent

Vedlegg 3:
1. Ny tekst for lovenes § 11 – Tidsskrift
2. Visjon og handlingsplan for perioden 2011-2013
3. Valgkomiteens innstilling som er identisk med tillitsvalgte for 2011.

Forslag til endring av Sjømilitære Samfunds lover - § 11
Til generalforsamlingen 2011 - Vedtatt
§ 11 TIDSSKRIFT, NETTSIDE OG SOSIALE MEDIER
Hvis et tidsskrift utgis, velges 5 medlemmer til å forestå tidsskriftets økonomi,
redaksjon og utgivelse. Formannen i redaksjonskomitéen fungerer som redaktør. En i
redaksjonskomiteen velges som redaktør av nettsidene, de øvrige fungerer som
medarbeidere i tidsskriftet.
Hvis facebook eller andre sosiale medier brukes, utnevner hovedstyret redaktør(er)
for dette. Disse kan innkalles på hovedstyre- og redaksjonskomitemøter ved behov.
Generalforsamlingen fastsetter eventuelle godtgjørelser, og gir nærmere
bestemmelser for tidsskriftet, nettsidene og facebook (ev. andre sosiale medier).
Redaktør av tidsskrift og nettside har møte og talerett i hovedstyret.
Redaksjonskomitéen velges for 2 år, således at redaktør og to medarbeidere er på
valg hvert ulike år, og de 2 øvrige medarbeidere hvert like år.

Visjon
Sjømilitære Samfund skal aktivt bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse
som forsvarsgren.

Hovedaktiviteter for oppnåelse av strategidokumentets delmål.
Denne handlingsplan er oppdatert etter SMS kontaktkonferanse i 2011. Den er grunnlaget for
arbeidet i SMS’ hovedstyre i toårsperioden frem til neste ordinære kontaktkonferanse,
planlagt til 2013. Den vil legges ut på SMS nettsider etter generalforsamlingen.
1. Gjennomføre kontaktkonferanse 2013
2. Forberede og gjennomføre Sjømaktseminar nr 13 i 2012
3. NTfS og informasjonsarbeid fortsetter. Forlagsvirksomheten er under vurdering
4. Fortsatt lyse ut prisoppgaver, - når hensikten for Sjømilitære Samfund er definert
5. Gjennomføre aktiviteter i samarbeide med paraplyorganisasjoner
6. Gjennomføre kjerneaktiviteter: Stiftelsesmiddag, Ball, Foredrag, Diskusjoner
7. Utgi SMS lommekalender for 2012 og 2013
8. Ivareta Samfundsbygningen
9. Videreutvikle SMS internettsider og sosiale medier
10. Aktivt arbeide for økt medlemsmasse i Sjømilitære Samfund
Ved utførelsen av disse hovedaktiviteter skal utgangspunktet være delmålslisten i
strategidokumentet, - dog med hovedfokus på følgende:
 Arbeide for å sikre at den enkelte forsvarsgren har en trygg forankring i og er en integrert
del av Forsvarets toppledelse, som gir mulighet til å utøve ledelse av forsvarsgrenen og
samtidig være forsvarsgrenens strategiske rådgiver
 Arbeide for rammebetingelser som gjør det mulig at Sjøforsvaret får utnyttet materiellet i
Marinen og Kystvakten på en god måte. Herunder å øke antall stillingshjemler slik at
Sjøforsvarets kompetanse ivaretas og utvikles tilpasset nye fartøyer og nytt utstyr. GIS bør
i sin nye posisjon ved Marinens hovedbase igjen gis større fullmakter til å disponere eget
personell
 Familievennlighet er vanskelig å forene med offisersyrket og tjeneste om bord.
Sjømilitære Samfund vil støtte en familiepolitikk som medfører større grad av
forutsigbarhet og derigjennom medfører mer hensyn til familien
 Sette fokus på samt debattere betydningen av jevnlig tilstedeværelse i nordlige farvann
 Følge opp videre utvikling vedrørende Olavsvern som operativ base. En aktiv nordområde
politikk som inkluderer effektiv ubåtaktivitet over tid, medfører ubetinget behov for denne
basen. Imidlertid planlegges ingen offensiv før situasjonen gir grunnlag for engasjement
 Fortsette arbeidet med å fremme betydningen av et sterkt og troverdig Forsvar og
Sjøforsvar
 Fortsette aktivt informasjonsarbeid og formidle til borger og beslutningstaker betydningen
av Norge som kyststat og maritim nasjon med behov for et robust Sjøforsvar
 Bidra til å sikre etablering og drift av den struktur Stortinget har vedtatt
 Sette på dagsorden for faglig debatt, og formidling, Sjøforsvarets internasjonale
engasjement
 Øke medlemsmassen blant personer som ønsker at Norge skal ha et effektivt Sjøforsvar.
Sjømilitære Samfund vil holde denne strategi- og handlingsplan levende og stimulere
medlemmene til å påvirke foreningens prioriteringer.
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Valgkomiteens forslag til hovedstyre og andre tillitsverv for 2011 - 2013
Hovedstyret
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Kommandør
Kommandørkaptein
Kommandør
Daglig leder
Løytnant
Orlogskaptein
Kapteinløytnant
Orlogskaptein
Kapteinløytnant
Løytnant

Anders Lekven
Ikke på valg
Svein E Kvalvaag
Gjenvalg
Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen Ikke på valg
Frode Wang Paulsen
Ny
Joakim Brevigh Nilsen Ny (som styremedlem)
Eli Cathrin Brandtzæg Hope
Ikke på valg
Turid Astrid Reksten
Gjenvalg
Georg Jokstad
Ny
Frank Jensen
Ny
Thord Are Iversen
Ny

Revisorer
Kommandørkaptein Ståle Eriksen
Orlogskaptein
Kay G Juvik
Kommandørkaptein Normann Hjørnevik

For SMS
For NTfS
For Husstyret

Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg

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

Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny

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

Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg

Valgkomite – Hovedstyrets forslag
Kommandør
Åsmund Andersen
Kommandørkaptein Aslak Heen
Kommandørkaptein Steinar Nilsen

Ikke på valg
Ny
Ny

