SJØMILITÆRE SAMFUNDS GENERALFORSAMLING 2014
Til: Sjømilitære Samfunds medlemmer

Bergen, 6.mars 2014

Sjømilitære Samfunds ordinære generalforsamling 2014 er berammet ved
Sjøkrigsskolen torsdag 27.mars 2014 kl 1800
Til behandling foreligger de i lovenes paragraf 8 fastsatte saker. Vedlagt følger årsberetningen
for 2013.
Innkallelsen til generalforsamlingen, inklusive forslag til valg av medlemmer til hovedstyret
og andre verv samt sammendrag av reviderte regnskaper for 2013, kunngjøres på Sjømilitære
Samfunds Internettside: www.sms1835.no senest 3 uker før møtet.
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 senest 24. mars 2014 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 – Se lovenes § 8 – Almanakken side 22
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. Regnskaper for SMS, NTfS og Samfundsbygningen, inklusive endring av struktur
vedrørende fond i Balanseregnskapet. Revisorers rapport fremlegges
c. Forslag om desisjon av regnskapene for 2013
d. Budsjettforslag – Herunder fastsettelse av kontingenter, abonnement for NTfS og
belønning for prisoppgaver 2015. Forslag om økt abonnementspris NTfS mvf 2015
e. Valg. Se vedlagt valgkomiteens innstilling
f. Retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i kommende år.
g. Samfundsbygningens fremtid – Presentasjon – Fullmakt for videre behandling
4. Generalforsamlingen slutt.

Kvelden blir avsluttet med biffaften, - kr 100,- pr kuvert. Påmelding til generalsekretæren:
Nettside: www.sms1835.no eller epost: gs@sms1835.no eller telefon: 928 46 202.

1

SJØMILITÆRE SAMFUNDS ÅRSBERETNING

Perioden 1.januar – 31.desember 2013
Hovedaktiviteter har vært:
• Gjennomføring av kontaktkonferanse 18-19.februar
• Gjennomført Harlan seminar nr 41
• Bekransning av Shetlands-Larsens statue 17. mai
• Utdeling av Sjømilitære Samfunds Sjømaktspris ved Sjøkrigsskolen
• Gjennomført kjerneaktivitetene stiftelsesmiddag, Marinens dag, ball og foredrag
• Utgitt SMS lommealmanakk
• Utgitt Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
• Nettredaktøren presenterte dagsaktuelle nettsider
• Videreført Sjømilitære Samfund på Facebook
• Ivaretatt oppgradering, drift og vedlikehold av Samfundsbygningen
Medlemmer
ÆRES

EVIG

TJGJ

ITJG

BMED

SUM

Pr 01.01.12

7

1

1279

920

27

2234

Pr 01.01.13

8

1

1260

988

28

2285

Pr 31.12.13

8

1

1260

1015

30

2314

Tilgang

0

0

0

27

2

29

Medlemmer gått bort i 2013 – 17 personer
Kommandørkaptein
Direktør
Orlogskaptein
Kommandørkaptein
Kapteinløytnant
Orlogskaptein
Høybåtsmann
Kaptlt /Siv.øk
Seniorrådgiver
Fenrik
Orlogskaptein
Kaptlt Siv.Øk
OK / Havnedirektør
Kapt lt / Dagl leder
Major
Orlogskaptein
Kaptein

Kaare Ole
Lislegaard
Nils
Stensønes
Kjell
Brynilsen
Morten
Einbu
Per Edvard Danielsen
Ola Sem
Knutsen
Rolv
Wesenlund
Peter
Groth
Mona
Lilleheim
Steinar
Pedersen
Olav
Skjævesland
Arne
Habberstad
Per Mauritz Hanssen
Truls Woldseth Mohn
Nils
Gjernes
Kåre
Haarr
Gunnar
Sundnes Jr

12.januar
2013
30.januar
2013 (Utm 2004)
januar/februar 2013
24.mars
2013
08.juni
2013 (Krigsveteran)
31.juli
2013
18.august
2013
23.august
2013
24.august
2013
Sommerferien 2013
30.august
2013
September
2013
10.sept
2013
27.oktober
2013
24.oktober
2013
25.oktober
2013
07.november 2013

Aktivitet i Sjømilitære Samfund 2013
Sjømilitære Samfund har meget godt aktivitetstilbud til medlemmene i Osloområdet gjennom
samarbeidet i Sjømilitært Forum. Likeledes god aktivitet i Hortensområdet med egne aktiviteter
samt samarbeid med Vestfold Forsvarsforening. I Kristiansand har Sjømilitære Samfund ikke
separate arrangementer, men samarbeider gjennom Kristiansand Militære Samfund.
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I Stavanger har det ikke lyktes å reetablere aktiviteter. I Bergen og Hordaland er ca halvparten
av medlemmene registrert, - med ditto aktivitetsnivå. Det bør fremheves at frokostforedragene,
fire hvert halvår, ved Sjaluppen, Haakonsvern, hadde stor tilstrømning i 2013. Oppslutningen
ligger jevnt på 50-80 tilhørere.
I Bodø samarbeider Sjømilitære Samfund med Bodø Militære Samfunn. Ved Kystvaktbasen på
Sortland var det i 2013 ingen aktivitet. Kystvaktens organisasjon gjennomgår vesentlige
organisasjonsendringer. I Harstad og Tromsø heller ingen aktivitet.
Messemiddag – 12.april 2013.
Sjømilitære Samfund gjennomførte messemiddagen 2013 i Kommandantboligen, Gravdal, med
71 påmeldte. Hedersgjesten var General Arne Solli.
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 2013 fant sted ved Sjøkrigsskolen i tilknytning
til avslutningsseremonien for årets avgangskull. Sjømaktsprisen 2013 gikk til Fenrik Kevin
Sture Larsen.
Forberedelser for Sjømaktseminarene 2014 startet pr juni 2013 med de første møtene i
komiteen.
Medlemmer
Antallet medlemmer er pr årsskiftet 2314. Det siger jevnt og gledelig inn nye medlemmer.
Majoriteten i Hordaland, men også Bodø, Oslo og Horten opplever innmelding. Dog, alltid
utfordring med å oppnå kontakt med de relativt mange som velger å forlate Sjøforsvaret som
arbeidsgiver.
Økonomi
Regnskapet 2013 viser stort underskudd som følge av den betydelige oppgraderingen av
festsalen i Samfundsbygningen, Karljohansvern. Dette tærte på vår kapital med mer enn én
million kroner. Dessuten ble budsjettet 2013 godkjent av generalforsamlingen med underskudd
stort kr 140.000. Her var ikke slik stor utbetaling til Samfundsbygningen forutsett. Regnskaper
for 2013 og budsjettet for 2014 vil bli gjennomgått i detalj under generalforsamlingen, - også
for driften av NTfS og Samfundsbygningen.
Faggrupper
Marineingeniørgruppen
Marineingeniørgruppens generalforsamling ble avholdt på Solstrand Hotel og Bad
7. november i forkant av Harlan seminar. Jostein Støldal avløste Stein Håvard Bergstad fra
formannsvervet. I tillegg ble Brynjar Grimholt, Øyvind Tengesdal, Roger Skorpen og Erlend
Hatlevold valgt inn i styret. Eivind Engelsen og Ronny Høgh var ikke på valg.
M-gruppens økonomi er god, men inntektene fra legatet er lave på grunn av den lave renten i
markedet. Som et tiltak ble derfor Harlan seminar vedtatt gjennomført hvert annet år til
økonomien igjen tillater gjennomføring årlig. Seminarets faglige – og sosiale betydning skal
ikke undervurderes.
Harlan legat er plassert som bankinnskudd med fastrente. Fokus har vært minimal risiko.
Harlan seminar startet i 2013 umiddelbart etter generalforsamlingen med temaet: ”Effektiv
drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer”. I underkant av 80 medlemmer og
andre deltok på seminaret. Dette var det 41. Harlan seminar. Mange gode forelesninger, - ikke
minst fra marineingeniører som har sluttet i Marinen. Disse brakte erfaringer fra høyst ulike
maritime næringer. Dessverre fant FLO ikke anledning til en liten økonomisk støtte for dette
høyaktuelle tema for organisasjonen og Faggruppen.
Styret har avholdt 4 møter i perioden og følgende saker var under behandling:
* Den økonomiske situasjonen for M gruppen, aktiviteter ift inntekter, tiltak
* Rekruttering og gjennomgang av vedtekter. Styret har oppfordret potensielle medlemmer til
å søke medlemskap og behandlet søknader. Medlemstallet har økt i perioden.
Marineingeniørgruppen gjennomførte julemøtet ved Briggen 18. Mars. Det ble først gitt en
kort status over økonomien i SMS/M-gruppen ved Stein Håvard Bergstad og en kort status
med påfølgende diskusjon rundt tema for Harlan seminar ved Frode Skar. Hovedtema for
julemøtet var Generalinspektørens "Task Force Personell", hvor Brynjar Grimholt presenterte
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resultater og oppfølgingsplaner. 16 Medlemmer deltok på julemøtet.
Marineingeniørgruppens pris ble annonsert under Harlan seminar. Vinnerne i 2013 var
Kjetil S Thomsvik og Eivind Nilssen for sin prosjektoppgave hvor de to bygget og
dokumenterte et selvbalanserende tohjulskjøretøy.
Marineingeniørgruppen hadde ved årsskiftet 210 medlemmer, interne og eksterne.
Marinens Sanitetsoffisersforening
5. mars. Styremøte på Korvetten
25. juni. Foreningens årlige sosiale sammenkomst på Periskophytten ble gjennomført med 37
deltagere til stede. Det ble servert grillmat m/tilbehør med god støtte fra KNM Helge Ingstads
kokker. Kveldens foredragsholder, Orlogskaptein og anestesilege, Ivar Austlid fra Marinens
Logistikkvåpen. Han redegjorde for Sjøforsvarets bidrag til In Amenas i Algerie med fokus på
Fremskutt Traumeteam.
13. juni. Foreningens årlige sommerfest på Krinkjen gård i Strandebarm/Hardanger. Sosiale
aktiviteter med god mat og drikke sammen med gode diskusjoner. Antall deltagere ca. 15 på
overnatting.
23. oktober. Styremøte i forbindelse med tilsendt forslag til Marinesanitetens hederspris nr1.
Planlegging av tildeling av hederspris til Kontreadmiral Jan Sommerfelt- Pettersen 9. januar
2014.
16. desember - Julesammenkomst på befalsmessen ved Sverresborg Festning i Bergen. Det
ble servert julemat fra KNM Thor Heyerdahls kokker med god drikke. Kveldens
foredragsholder var Major Lyder Amundsen fra FOH J4 sanitets seksjon. Han holdt et meget
godt foredrag med tittel «Comprehensive approach» - hva innebærer dette for et sivilt/militært
samarbeid? Fokus var viktige tema i tiden fremover, sett i lys av behov for et sterkere
sivilt/militært samarbeid innen sanitet og beredskap for nasjonen. Det var over 40 medlemmer
til stede. Gruppen hadde ved årsskiftet ca. 80 medlemmer, med Atle Hansen Røsseland som
Formann Marinens Sanitetsoffiserers Forening
Maritim strategigruppe (MARSTRAT)
Faggruppen har hatt 8 ordinære møter i 2013. Kjernegruppen har bestått av 16 deltagere.
Spesialstyrkenes organisering og lokalisering har vært den prioriterte oppgaven for gruppen.
Det har også vært fokus på utfordringene forbundet med drift av vedtatt struktur, samt
ubåtvåpenets fremtidige behov.
Leder for gruppen er Kontreadmiral K.B: Olsen. og sekretær er Kommandør T. Chr. Hallin
(thhallin@broadpark.no).
Medlemmer av SMS er velkommen til å foreslå saker som gruppen bør/kan engasjere seg i.
Faggruppe Marineøkonomene
Gruppen er for tiden inaktiv.
Faggruppe Sjøheimevernets Interesseforening (SHVIF)
SHVIF ble etablert 01.10 i 2012 og ble en faggruppe under Sjømilitære Samfund ved general
- forsamling 2013.
Gruppen gjennomførte 3 styremøter (telefonmøter) i 2013. Det ble ikke gjennomført årsmøte i
2013 da dette året ble ansett som et "innkjøring". Styret som ble utnevnt på stiftelsesmøtet i
2012 sitter fortsatt med Jens Chr. Mikkelsen som gruppens formann. Medlemsmøte er
planlagt gjennomført primo 2014.
Styret har i 2013 fokusert arbeidet på fire forhold:
1. Oppfølging av Langstidsplanen for Forsvaret 2013-2016 vedtak vedrørende SHV, med
særlig fokus på prosjekt for implementering av nye fartøyer i strukturen.
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2. Sikre at SHVs oppgaver forstås og ligger fast: ”Støtte Marinen og Kystvakten i
suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse gjennom overvåking, kontroll med skipsfart og
Landheimevernet med objektsikring. Videre bidra til støtte til det sivile samfunn”.
3. Bevisstgjøre SHVs rolle overfor det øvrige personellet i Forsvaret så vel som på politisk
nivå gjennom media og aktuelle fagtidsskrifter.
4. Gjennom faglig informasjon på egen etablert nettside; - holde egne medlemmer og
befolkningen forøvrig løpende oppdatert om hva som skjer i SHV.
Gruppens økonomi er ennå ikke realisert, da den først ble en del av SMS i mars 2013.
SHVIF hadde ved årets slutt 71 betalende medlemmer.
Samfundsbygningen 2013
Vedlikehold - Husstyret har, i samarbeid med vertskapet og innleid vaktmester på timebasis,
arbeidet etter en oppsatt vedlikeholdsplan for å koordinere og utføre forefallende
vedlikeholdsoppgaver. Av større tilleggsoppgaver i 2013 er det foretatt reparasjon av taket i
Baren samt utført internkontroll av det elektriske anlegget hvor alle anmerkninger av kategori
3 er utbedret. Med dette er også alle lysarmaturene for toalettene, garderoben, oppgang og
ytre gang, fornyet. Det er videre i perioden juni – oktober utført full ytre rengjøring og maling
av Huset, hvor alle overflater er påført 2 strøk maling av høy kvalitet. Arbeidet er utført på
dugnad av Sportsklubben Falk.
Kulturhistorisk rehabilitering av Festsalen (Kongesalen)
I perioden januar til april 2013 er det utført full rehabilitering av Kongesalen. Den har nå
dekor som da bygningen var ny i 1883. Den kulturhistorisk forundersøkelsen, utført av Norsk
institutt for kulturminneforskning (NIKU), er lagt til grunn. Prosjektets totalkostnad er kr
4.652.930 hvor totalt bidrag til prosjektet så langt utgjør: Kr 3.190.000
Vertskapets krav om kompensasjon i rehabiliteringsperioden, kr 244.341, er dekket over
driftsbudsjettet. Tilskudd og garanti fra Sjømilitære Samfund utgjør i skrivende stund
kr 1.220.000. Sent mottatt tilskudd, stort kr 500.000, blir regnskapsført i 2014.
Samfundsbygningen - Fremtidig driftsform
Det ble i 2013 gjennom oppnevnt arbeidsgruppe fra Hovedstyret, fremmet forslag til
fremtidige driftsform for Samfundsbygningen. Arbeidsgruppens innstilling, i henhold til
mandat, ble fremmet til SMS Generalforsamling 2013.
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Det nye formatet synes å ha blitt godt akseptert, og 2013 var igjen et godt år for NTfS.
Tilbakemeldinger om tidsskriftets innhold er fortsatt positive, og tilgangen på stoff er meget
god. Faktisk må lengre artikler noen ganger settes «på vent» pga plasshensyn, og selv om vi
har fleksibilitet til å variere sideantall, ønsker vi å holde det så konstant som mulig for å
unngå økte kostnader.
Det er gledelig at medlemmene fortsetter å bidra med relevant stoff fra tjenesten og
dagliglivet og derved gir leserne et godt innblikk i Sjøforsvarets varierende utfordringer.
NTfS har et mangfold av abonnenter og lesere, og innlegg gir således en god mulighet til både
å informere om Sjøforsvarsrelaterte aktiviteter samt å informere beslutningstakere. Det er
derfor viktig at "har man noe på hjertet, så kom frem med det!"
Status for NTfS er god og abonnenttilgangen økende, men vi ønsker fortsatt flere abonnenter.
Redaksjonen oppfordrer derfor våre lesere til å rekruttere nye abonnenter i 2014. De får et
interessant og godt produkt til en rimelig pris.
Sjømilitære Samfunds Forlag
Ingen aktivitet i 2013
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Prisoppgaver
I 2013 ble det mottatt kun én besvarelse på prisoppgaver. Den ble belønnet med:
”Sølvmedalje og gavesjekk stor kr 15.000”. Heder å ære ble tildelt prisvinneren,
Flaggkommandør Hans Christian Helseth, for besvarelsen: ”De strategiske grunnen bak
angrepet på Norge i april 1940”. Flaggkommandøren ble promotert og mottok diplom og
sjekk under stiftelsesmiddagen 2013.
Internettsider
Vår nettside er www.sms1835.no og fikk sin nåværende form i 2007.
Nettsiden er en stadig viktigere portal mot våre medlemmer og andre interesserte. Nettsiden
har et stort omfang og viser vår aktivitet gjennom mange år. I januar 2014 var det 3672 besøk.
I 2012 (2011) var det til sammen 12342 (11293) besøkende. Eksempelvis har Norsk Tidsskrift
for Sjøvesen blitt lastet ned 965 ganger i 2013. Hele 58 tidligere numre av Norsk Tidsskrift
for Sjøvesen er tilgjengelig i full utgave i vårt arkiv. Informasjon om Sjømaktseminaret topper
dog listen over nedlastninger, mens den mest populære siden er arrangementsoversikten hvor
man også kan melde seg på arrangementer. På nettsiden finnes også egne sider for Sjømilitært
Forum i Oslo, Sjøforsvarets informasjonsoffisersforening, Bergen Militære Samfunn,
Sjøkrigshistorisk Forening, Marineingeniørene og Marinens Sanitetsoffisersforening. De
fleste av disse sidene redigeres av vår nettredaktør.
Kontreadmiral Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen er nettredaktør.
Facebook 2013
SMS hadde ved årsskiftet 953 følgesvenner på Facebooksiden. Gjennom nettstedets eget
verktøy for brukerstatistikk kan det meldes at brukerne som følger oss er fordelt over hele
landet, men hovedvekten ligger i Bergen og dernest Oslo..
Facebooksiden har i 2013 videreformidlet nyheter fra vår egen organisasjon samt andre
relevante saker fra nyhetsbildet. Dette i tillegg til å invitere til SMS og BMS sine aktiviteter.
Løytnant Grete Varpe Nørgaard har vært administrator gjennom 2013.
Lommealmanakken
For 2014 er lommealmanakken distribuert, uten omslag, til våre medlemmer.
Avslutning
Sjømilitære Samfund har gjennom 2013 kontinuerlig påpekt at Marinen har klare utfordringer
hva angår tilstrekkelig antall kvalifisert personell til utvikling av effektiv operering, sikker
drift og nødvendig vedlikehold av de moderne fartøyene. Dersom bemanningen om bord ikke
økes, er det dessverre grunn til å tro at avgangen fortsatt vil være uønsket stor.
Personellsituasjonen innenfor FLO Maritime Kapasiteter er like utfordrende som om bord.
Sjømilitære Samfund er ikke overbevist om at dette kan løses ved ansettelse av sivilt utdannet
lederskap uten kompetanse på marinefartøyer.
Sjømilitære Samfund har funnet det både riktig og viktig å stille kritiske spørsmål til
forsvarssjefens ønske om å samle alle spesialstyrker som eget ”virksomhetsområde”. I denne
saken som syntes preget av hastverk, er det mange viktige forhold som ikke er avklart eller
ikke tatt hensyn til. En side er kontraterror oppgaver, men marinejegerne har også viktige
roller i Sjøforsvarets krigsavvergende oppgaver. Løsningen, inntil videre, ble at styrkene er
sammenslått, men at Maritime spesialstyrker fortsatt skal være i Haakonsvern.
Sjømilitære Samfund ønsker å bidra til faglige avklaringer der hvor dette er mulig og
hensiktsmessig, - sett med medlemmenes øyne. Faggruppene besitter den største innsikt og
kompetanse. Slik fremstår de som viktige ”vakthunder og alarmklokker” innenfor sine
fagområder.
Sjømilitære Samfunds visjon er aktivt å bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og
anerkjennelse som forsvarsgren og dessuten være ”Arena hvor generasjoner møtes”.
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SJØMILITÆRE SAMFUND - HOVEDSTYRET OG ANDRE TILLITSVERV I 2013
Hovedstyret
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Kommandør
Kommandør
Daglig leder
Kapteinløytnant
Kommandør
Orlogskaptein
Løytnant
Orlogskaptein
Avdelingsdirektør
Fenrik

Anders Lekven
Sigurd Smith
Frode Wang Paulsen
Lene-Beathe Dømbe
Terje H Nylund
Claus Møgster
Andreas Arvesen
Georg Jokstad
Ivar Johan Knudsen
Christina Pilar Grimstad

Revisorer
Kommandørkaptein Ståle Eriksen
Orlogskaptein
Kay G Juvik
Kommandørkaptein Normann Hjørnevik

Valgt
2010
2013
2011
2013
2012
2012
2013
2011
2013
2013

For SMS
For NTfS
For Husstyret

Redaksjonskomite - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Flaggkommandør
Jens-Jørgen Jensen
Kommandørkaptein Karstein Storaas
Kommandørkaptein Sigbjørn Pedersen (Foretningsfører)
Kommandør
Erik A Bøe / Edvard Ivar Winther Johansen
Kommandør
Jan K Sommerfelt-Pettersen (Nettside redaktør)
Bedømmelseskomité for prisoppgaver
Kommandør
Anders Lekven
Admiral
Torolf Rein
Kommandørkaptein Steinar Nilsen
Valgkomité
Kommandør
Kommandørkaptein
Løytnant

Åsmund Andersen
Steinar Nilsen
Grete Varpe Nørgaard

Husstyre Samfundsbygningen
Kommandørkaptein
Husfar
Arkitekt / Evig medlem
Husmann
Kommandørkaptein
Husmann

Sverre Fiskaa
Ragnar Korneliussen
Espen Brinck-Johnsen

Fagruppeledere
Marineingeniørene
Kommandørkaptein
MARSTRAT
Kontreadmiral
Marinens Sanitetsoffisersforening Kapteinløytnant
Faggruppe SHV Interesseforening Kapteinløytnant
Marineøkonomene
PT ikke aktiv
Ansatt generalsekretær

Stein Håvard Bergstad
Kjell Birger Olsen
Atle Hansen Røsseland
Jens Christian Mikkelsen

Kommandør Bjørn Krohn
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HOVEDREGNSKAP
Underskuddet, stort kr 1.797. 878, er i sin helhet belastet Disposisjonsfondet.
Budsjettert underskudd, godkjent under generalforsamlingen 2013, var stort kr 140.000.
SJØMILITÆRE SAMFUND - O. HANSENS FOND – Fondet er tilført renter. En
besvarelse for prisoppgaver ble i 2013 belønnet med 2.klasse og kr 15.000.
SJØMILITÆRE SAMFUND / ELEONORE VEDELERS FOND
Beholdningen er på kroner 48.348.
SJØMILITÆRE SAMFUND / HARLAN LEGAT
Egenkapitalen som består av bankinnskudd, er pr 31.12.2013 stor kroner 3. 054. 420.
Årlig underskudd ved gjennomføring av Harlan seminar, til tross for meget god oppslutning,
tærer på kapitalen. Årsmøtet i november 2013 besluttet derfor at seminaret gjennomføres bare
hvert annet år, - i motfase til sjømaktseminarene.

Valgkomiteens forslag til Generalforsamling 2014
Komiteen består av:
Kommandør
Åsmund Andersen
Kommandørkaptein Steinar Nilsen
Løytnant
Grete Varpe Nørgaard

Hovedstyre
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn
Kom Sigurd Smith
Kom Bjørn Kvisgaard
Kapt lt Lene Dømbe
Dir Frode Paulsen
Lt Bjarne Riisnes

Status
Ny
Ny
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny

Kommentar

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Fen Nicolai Faukstad
Orlkapt Georg Jokstad
Lt Andreas Arvesen
Avd.dir Ivar Knudsen
Fen Christina Pilar Grimstad

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

Revisorer

Navn
Komkapt Ståle Eriksen
Orlkapt Kay G Juvik
Komkapt Normann Hjørnevik

Status
Ikke på valg
Gjenvalg
Ikke på valg

Kommentar

Redaksjonskomite

Navn
Flaggkom Jens-Jørgen Jensen
Kom Erik Bøe
Komkapt Sigbjørn Pedersen
Komkapt Karstein Storaas
Lt Simen Frømyr

Status
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

Kommentar

Nettredaktør
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Bedømmelseskomite for prisoppgaver
Kom Sigurd Smith
Admiral Torolf Rein
KK Steinar Nilsen

Ny
Ikke på valg
Ikke på valg

Generalforsamlingen velger valgkomité for 2015
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GENERALFORSAMLING SLUTT

Middag kl 1930
Egenandel, stor kr 100, betales kontant før middagen.

Vedlegg til innkallingen: 3
1. Økning av abonnementsprisen for Norsk Tidsskrift for Sjøvesen mvf 2015. Pkt 3 d
2. Samfundsbygningens fremtid. Sjømilitære Samfund Kulturarv - Fremtidig
driftsform og eierskapsmodell
3. Agendapunkt 3 g – Anmodning om fullmakt ifm bygging av hotell v/
Samfundsbygningen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

GENERALFORSAMLINGEN 2014 - STEMMEFULLMAKT
Jeg gir Sjømilitære Samfunds Hovedstyre fullmakt til å avgi stemme på mine vegne i henhold
til fremsendt dagsorden.

.................................den........../...............2014 ................................................................
NAVN MED BLOKKBOKSTAVER
Fullmakten sendes innen 24.mars til:
Sjømilitære Samfund
………………………………
Lyngstien 4 E
Signatur
5141 Fyllingsdalen
Fullmakter fremsendt pr epost: gs@sms1835.no aksepteres også.
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Vedlegg 1 til Innkalling til generalforsamlingen 2014

Økning av abonnementsprisen for Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Jeg ber om at følgende forslag til endring av abonnementspris på NTfS behandles på
generalforsamlingen 2014:
Abonnementsprisen for Norsk Tidsskrift for Sjøvesen har vært uendret i mange år, mens
driftskostnadene øker jevnlig. Dette skyldes i hovedsak økt sidetall for enkelte utgaver pga
stor stofftilgang samt økt ekstern journalistassistanse. En annen viktig faktor er stor stigning i
portoutgiftene forbundet med å distribuere tidsskriftet.
For å unngå at tidsskriftet skal gå i fremtidig underskudd foreslås derfor abonnementsprisen
innenlands øket til kr. 250,- fra og med 2015.
Mvh
Jens Jørgen Jensen
Redaktør NTfS

Vedlegg 2 til innkallingen til generalforsamlingen 2014

Samfundsbygningens fremtid

Sjømilitære Samfund Kulturarv - Fremtidig driftsform og eierskapsmodell
Bakgrunn
Samfundsbygningen ble oppført i 1883 på et areal ved Karljohansvern som tilhørte Marinens
hovedbase og Verft. Bygningen, - innbo inkludert, ble finansiert hovedsakelig av
medlemmene i Sjømilitære Samfund. I mer enn 130 år har altså Sjømilitære Samfund vært
den stolte eier av bygningen. Eiendommen som bygningen er oppført på, er stilt til disposisjon
for Sjømilitære Samfund gjennom Kongelig resolusjon av 1880. Avtalen fastslår uttrykkelig
at formålet skal være: ”Underbringelse og bevertning”. Dette er gjenspeilet i Kommunedel plan for disponering av Karljohansvern etter at Forsvaret over tid har trukket seg ut av
området i alt overveiende grad.
Bygningen benyttes til overnatting og bevertning som Vertskapet forestår og er ansvarlig for.
Nåværende Vertskap har forvaltet denne oppgaven i ti år til begge parters tilfredshet.
Vertskapet tegnet nylig kontrakt for ytterligere ti års drift.
Bygningen anses å være i god teknisk stand takket være et aktivt og påpasselig Husstyre og
engasjert Vertskap.
Utfordringer
Gjennom 130 år har det alltid vært en utfordring å vedlikeholde bygningen slik at dens
tekniske stand ikke forringes. Samtidig at bygningen bevares som kulturarv. Riksantikkvaren
har gitt bygningen status Verneklasse I. Skjøtselen av anlegget koster år om annet Sjømilitære
Samfund betydelige beløp. Avtalen med Vertskapet skaper viktig inntekt til eier, men har
alltid i sin helhet blitt benyttet til vedlikehold og oppgraderinger, - ofte som følge av strengere
myndighetskrav. Dette skyldes utleievirksomheten.
Sjømilitære Samfund er en landsdekkende forening som i økende grad har tyngdepunktet i
Bergensregionen, - helt siden etableringen av Haakonsvern rundt 1960. Dog gjennomføres
fremdeles Sjømilitære Samfunds stiftelsesmiddag i bygningen. Aktiv lokalforening har sitt
tilhold i bygningen fortsatt.
Generalforsamlingen Sjømilitære Samfund 2013
presenterte utvalgsinnstillingen som anbefaler at driften av Samfundsbygningen etter hvert
overføres til en stiftelse. Presentasjonen av dette i NTfS nr 3-2013 avstedkom kun et brev fra
Lokalforeningen Horten som uttrykte støtte til anbefalingen fra arbeidsgruppen.
Status og planer
Det nåværende dyktige og kreative vertskapet ønsker at virksomheten kan økes og dermed gi
økte faglige utfordringer. Sjømilitære Samfund på sin side ønsker at virksomheten økes med
den målsetting at drift og vedlikehold kan bli selvfinansierende.
Derfor er det skissert oppføring av hotellbygg i tilknytning til nåværende bygning. Dog slik at
bespisning foretas i den eksisterende bygningen.
Imidlertid verken ønsker eller evner Sjømilitære Samfund å påta seg den økonomiske
utfordringen det er å realisere planen. Dette er aktivitet utenfor foreningens formålsparagraf.
Finansiering av utvidet overnattingskapasitet ved Samfundsbygningen
Foreløpig tyder det på at etablering av et A.S. er veien å gå for skaffe egenkapital eller
garantier tilstrekkelig for å oppnå lån til å oppføre Hotellbygget.
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Aksjeselskapet bygger og ivaretar vedlikehold av nybygget inntil dette er nedbetalt. A.S.
skriver avtale med SMS Hotelldrift (Vertskapet i Samfundsbygningen) om drift av det nye
bygget. Avtalen godkjennes av Sjømilitære Samfund.
Denne bør ha flest mulig likhetstrekk med gjeldende avtale vedrørende drift av Samfunds bygningen.
Vertskapet og lokalforeningen, - i nært samarbeid med Husstyret, arbeider for tiden med å
finne finansiering av hotellbygget.
Hovedstyret Sjømilitære Samfund er i løpende dialog med Husstyret Samfundsbygningen
og Vertskapet vedrørende etablering av A.S. Samtidig henvender Sjømilitære Samfund seg til
Forsvarsdepartementet om byggeplanene. FD er eier av eiendommen som er stilt til vår
disposisjon gjennom nevnte Kgl resolusjon av 1880.
Generalforsamlingen 2014
I brev av 11.februar 2014 bekjentgjør Horten kommune at man godkjenner å slå sammen
grunnarealet som Direktoratet for naturforvaltning har tilstått Forsvarsbygg (for disponering
av Sjømilitære Samfund) og nåværende grunnareal basert på Kgl resolusjon av 1880, med
tillegg. Dermed åpnes for at byggesøknad for Anneks kan fremsendes Horten kommune.
Hovedstyret anmoder generalforsamlingen 2014 om tilslutning til de fremlagte planer slik at
disse kan videreutvikles og nytt bygg realiseres.
Inntil videre står Sjømilitære Samfund som eier av Samfundsbygningen. Den videre
utviklingen av eierskapsmodellen blir vurdert i takt med utviklingen ved Karljohansvern.
Sjømilitære Samfunds to overordnede mål er:
1. Ivaretakelse av kulturarven som Samfundsbygningen representerer.
2. Redusere / eliminere Sjømilitære Samfunds totale eksponering på kort og lang sikt.
BK, 6.mars 2014
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Vedlegg 3 til Innkalling til generalforsamlingen 2014

Redegjørelse for generalforsamlingen 2014 – Tekst agendapunkt 3 G
Blant dokumentene som er lagt ut på vår nettside før generalforsamlingen, finner man et
dokument med overskriften: ”Samfundsbygningens fremtid”. I dette dokumentet redegjøres
for status og utfordringer knyttet til den videre driften av Samfundsbygningen og mulig
etablering av ”Hotellbygg” i tilknytning til vår bygning.
Temaet er ganske omfattende slik at dere som ønsker å studere saken, bør lese dette
dokumentet grundig.
Sjømilitære Samfunds to overordnede mål er:
1. Ivaretakelse av kulturarven som Samfundsbygningen representerer.
2. Redusere / eliminere Sjømilitære Samfunds totale eksponering på kort og lang sikt.
Løsningen som har blitt bearbeidet gjennom flere år, er å få til større aktivitet som kan
generere inntekter tilstrekkelig til å ivareta vedlikeholdsbehovet for Samfundsbygningen.
Samtidig ønsker Vertskapet i Samfundsbygningen større faglige utfordringer som kan gi
bedre driftsbetingelser.
Det er etablert en gruppe medlemmer i Bergen som samarbeider med vårt Husstyre på
Karljohansvern og Vertskapet vedrørende betingelsene for å kunne oppføre et hotellbygg.
Gruppen består av økonomene Ståle Eriksen (vår revisor) og Arne Sigfred Olsen,
bedriftsleder Frode W Paulsen (hovedstyremedlem), presidenten og generalsekretæren.
Det har blitt stilt strenge krav til informasjon for at Sjømilitære Samfund skal akseptere et
aksjeselskap som kan stå for oppføring og vedlikehold av Hotellbygget. Driften av bygget
skal aksjeselskapet sette bort til Vertskapet for Samfundsbyningen, - etter mal av avtalen vi
har med Vertskapet.
Hovedstyret anmoder om generalforsamlingens aksept for at denne gruppen arbeider videre
med planene. Hvis aksjeselskapets planer fører frem til en avtale med Sjømilitære Samfund,
vil prosjektet bli lagt frem for godkjennelse under eventuell ekstraordinær generalforsamling.
Bergen, 6.mars 2014

