SJØMILITÆRE SAMFUNDS GENERALFORSAMLING 2015
Til: Sjømilitære Samfunds medlemmer

Bergen, 5.mars 2015

Sjømilitære Samfunds ordinære generalforsamling 2015 er berammet ved
Sjøkrigsskolen torsdag 26.mars 2015 kl 1800.
Til behandling foreligger de i lovenes paragraf 8 fastsatte saker. Vedlagt følger årsberetningen
for 2013.
Innkallelsen til generalforsamlingen med kort årsberetning, inklusive forslag til valg av
medlemmer til hovedstyret og andre verv samt sammendrag av reviderte regnskaper for 2014,
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 2015 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. Revisorers rapport fremlegges
c. Forslag om desisjon av regnskapene for 2014
d. Budsjettforslag – Herunder fastsettelse av kontingenter, abonnement for NTfS og
belønning for prisoppgaver 2015. Forslag om økt honorar til Redaktør NTfS
e. Valg. Se vedlagt valgkomiteens innstilling
f. Forslag til retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i kommende år.
g. Samfundsbygningens fremtid – Presentasjon – Fullmakt for videre handling.
Se siste side i dette dokumentet
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.
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SJØMILITÆRE SAMFUNDS ÅRSBERETNING

Perioden 1.januar – 31.desember 2014
Hovedaktiviteter har vært:
• Bekransning av Shetlands-Larsens statue 17. mai
• Utdeling av Sjømilitære Samfunds Sjømaktspris ved Sjøkrigsskolen
• Gjennomført kjerneaktivitetene stiftelsesmiddag, nyttårsball 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
• Arbeidsgruppe ved Karljohansvern har utarbeidet forretningsplan for driften av
Samfundsbygningen i fremtiden, samt for utvidet hotelldrift i tilknytning til
bygningen
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Medlemmer gått bort i 2014 – 16 personer
Kommandør
Leif Christian Andersen
Kommandørkaptein Jan Wilhelmsen
Herr
Odd Eide Knudsen
Disponent
Tore Greaker
Orlogskaptein
Rolf Georg Skuterud
Kommandørkaptein Tor Halvard Alvestad
Flaggkommandør
Josef Hermann Hegstad
Kommandørkaptein Ole Reidar Svensholt
Kontreadmiral
Jan Ingebrigtsen
Richard Rugland
Løytnant
Kommandørkaptein Hans-Christian Kjelstrup
Fenrik
Frank Labahå
Kommandørkaptein Øyvind Garvik
Orlogskaptein
Kjell Bergflødt Iversen
Kommandør
Kåre Berg
Kontreadmiral
Gustav Adolf Steimler

15.jan 2014
25.jan 2014
01.feb 2014
10 feb 2014
09 feb 2014
03 mar 2014
10.mar 2014
12.apr 2014
24.apr 2014
01.mai 2014
16.mai 2014
15.aug 2014
09.okt 2014
10.okt 2014
20.okt 2014
27.okt. 2014

Aktivitet i Sjømilitære Samfund 2014
Hovedfokus gjennom året 2014 har selvsagt vært oppslutning om og markering av Sjøforsvaret
200 år. For øvrig har Sjømilitære Samfund meget godt aktivitetstilbud til medlemmene i
Osloområdet gjennom samarbeidet i Sjømilitært Forum. Likeledes god aktivitet i Horten med
egne aktiviteter samt samarbeid med Vestfold Forsvarsforening. I Kristiansand har Sjømilitære
Samfund ikke separate arrangementer, men har samarbeidet gjennom Kristiansand Militære
Samfund. I Stavanger har det ikke lyktes å reetablere aktiviteter. I Bergen og Hordaland er mer
enn halvparten av medlemmene registrert, - med ditto aktivitetsnivå. Det bør fremheves at
frokostforedragene, fire hvert halvår ved Sjaluppen, Haakonsvern, hadde stor tilstrømning i
2014. Oppslutningen ligger jevnt på 50-80 tilhørere.
I Bodø samarbeider Sjømilitære Samfund med Bodø Militære Samfunn. Ved Kystvaktbasen på
Sortland var det i 2014 ingen aktivitet. I Harstad og Tromsø heller ingen aktivitet, ut over at
Sjøforsvarsstaben markerte 200 år i Tromsø 6 - 7. juni. SMS deltok i arrangementene der og
benyttet anledningen til lansering av boken om Marinebyen Tromsø gjennom 200 år.
Sjømaktprisen ble instituert i 2007 og tildeles beste avgangselev ved Sjøkrigsskolen i faget
”Sjømakt”. Hensikten er å stimulere kadettenes innsats og interesse for fagkretsen lagt inn
under dette sentrale tema. Prisutdelingen 2014 fant sted ved Sjøkrigsskolen i tilknytning til
avslutningsseremonien for årets avgangskull. Sjømaktprisen 2014 gikk til Fenrik Rune Haugen
Sjømaktseminarene 2014 ble gjennomført i Ulvik i perioden 27 – 29. august med oppslutning
fra 270 personer. Hovedfokus var NORSK SJØMAKT 200 ÅR - STATUS OG UTVIKLING.
Forsvarssjefen og GIS var med hele tiden og ga slik verdifull støtte til arrangementet. Viktig for
gjennomføringen var også den meget gode oppslutning fra forsvarsindustrien i inn- og utland
med utstillinger av faglig karakter
Medlemmer
Utviklingen i antallet medlemmer fremgår av tabellen på foregående side. Det siger jevnt og
gledelig inn nye medlemmer. Majoriteten i Hordaland, men også Bodø, Oslo og Horten
opplever innmelding. Dog, alltid utfordring å oppnå kontakt med dem som velger å forlate
Sjøforsvaret som arbeidsgiver.
Medlemstallene i noen kategorier er mer usikre enn normalt som følge av fil-havari i medlemsarkivet pr august 2014. Etter opprensing av aktivitetsfilen forsvant omkring 30 % av innholdet i
filen. Langvarig innsats er lagt ned i å reetablere arkivet så godt som mulig. Imidlertid, feil og
mangler avdekkes fremdeles jevnlig. Derfor er tilbakemelding fra «forsmådde» medlemmer og
abonnenter svært verdsatt!
Økonomi
Regnskapet 2014 viser betydelig overskudd som følge av den gode oppslutningen om sjømaktseminaret. Dog, den største delen av det regnskapsmessige overskuddet stammer fra tilskudd til
rehabiliteringen av Kongesalen, Samfundsbygningen, (2013) hvor et betydelig beløp kom inn i
januar 2014. Regnskaper for 2014 og budsjettet for 2015 vil bli gjennomgått i detalj under
generalforsamlingen, - også for driften av NTfS og Samfundsbygningen.
Faggrupper
Marineingeniørgruppen
Kommer
Marinens Sanitetsoffiserers Forening (MSOF)
Kommer

Maritim strategigruppe (MARSTRAT)
Faggruppen har hatt 6 ordinære møter i 2014. Møtene har blitt avholdt i Kommandantboligen, Gravdal.
Kjernegruppen har bestått av 16 medlemmer, og har hatt ca. 75 % fremmøte på møtene.
Bemanningsutfordringene og drift/vedlikehold for den vedtatte strukturen er utfordringer som
gruppen har hatt fokus på også i 2014. Et annet tema er arbeidet med å utforme et dokument
som skal danne grunnlag for økt forståelse hos politikerne, og folket for øvrig for viktigheten
av et sterkt Sjøforsvar.
Leder for gruppen er Kontreadmiral K.B. Olsen, og sekretær er Kommandør T. Chr. Hallin,
thhallin@broadpark.no. Medlemmer i SMS er velkommen til å sende inn/foreslå saker som
gruppen bør engasjere seg i.
Faggruppe Marineøkonomene
Gruppen er for tiden inaktiv.
Faggruppe Sjøheimevernets Interesseforening (SHVIF)
Kommer
Samfundsbygningen 2014
Vedlikehold - Husstyret har, i samarbeid med vertskapet og innleid vaktmester på timebasis,
arbeidet etter en oppsatt vedlikeholdsplan for å koordinere og utføre forefallende
vedlikeholdsoppgaver.
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 2014.
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Årets 2014 var igjen et godt år for NTfS. Tilbakemeldinger om tidsskriftets innhold er fortsatt
positive, og tilgangen på stoff er god. 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, men vi ønsker fortsatt flere abonnenter. Redaksjonen oppfordrer
derfor våre lesere til å rekruttere nye abonnenter i 2015. De får et interessant og godt produkt
til en rimelig pris.
Sjømilitære Samfunds Forlag
Det er ikke opprettet ny avtale om forlagsdrift eller utlyst oppgave som Forlagsredaktør.
Imidlertid, det gode manus som vår kollega Kommandørkaptein Finn Tørjesen i Tromsø
fremsendte, var av en slik kvalitet at det ble funnet riktig å utgi dette i bokform, - nettopp
under markeringen av Sjøforsvaret 200 år. Med noe finansiell støtte fra Sjøforsvarsstaben og
stor, velvillig innsats fra Bård Titlestad som driver eget forlag i Stavanger, ble boken realisert
i tide til 200 års markeringen i Tromsø 6-7. juni 2014. «Marinebyen Tromsø gjennom 200 år»
har solgt godt, men fremdeles bøker på lager.

Prisoppgaver
I 2014 ble det mottatt kun én besvarelse ifm utlyste prisoppgaver. Den ble belønnet med: «3.
klasse, diplom og gavesjekk stor kr 5.000”. Heder og ære ble tildelt prisvinneren,
Orlogskaptein Iris O Fivelstad, for besvarelsen: ”Attack effectively first!”. Tildelingen til
prisvinner fant sted ultimo januar 2015 fordi hun var forhindret fra å møte til stiftelsesmiddagen 2014.
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. Eksempelvis har Norsk Tidsskrift
for Sjøvesen blitt lastet ned 1060 ganger i 2014. Hele 64 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 Informasjonsoffisers Forening, Bergen Militære Samfunn,
Sjøkrigshistorisk Forening, Marineingeniørene og Marinens Sanitetsoffiserers Forening. De
fleste av disse sidene redigeres av vår nettredaktør.
Løytnant Simen Frømyr har fungert som nettredaktør i 2014.
Arbeidet med å evaluere leverandører for oppdatering / modernisering av vår nettside ble
startet høsten 2014.
Facebook 2014
SMS har 1183 følgesvenner på Facebook. 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.
Siden har i 2014 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 2014.
Lommealmanakken
For 2015 er lommealmanakken distribuert, uten omslag, til våre medlemmer. Det er ca 50
medlemmer som har reservert seg mot å få almanakken tilsendt.
Avslutning
Sjømilitære Samfund har gjennom 2014 kontinuerlig påpekt at Marinen har klare utfordringer
hva angår tilstrekkelig antall kvalifisert personell til utvikling av effektive operasjoner, sikker
drift og nødvendig vedlikehold av de moderne fartøyene. Personellsituasjonen innenfor FLO
Maritime Kapasiteter er like utfordrende som om bord fartøyene.
Sjømilitære Samfund ønsker å bidra til faglige avklaringer der hvor dette er mulig og
hensiktsmessig, - sett med medlemmenes øyne. Faggruppene besitter 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 en:
Arena hvor generasjoner møtes

SJØMILITÆRE SAMFUND - HOVEDSTYRET OG ANDRE TILLITSVERV I 2014

Hovedstyret
President
Visepresident
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Kommandør
Kommandør
Kommandør
Kommandør
Kapteinløytnant
Kommandør
Orlogskaptein
Løytnant
Orlogskaptein
Avdelingsdirektør
Løytnant

Anders Lekven
Sigurd Smith
Sigurd Smith
Bjørn Kvisgaard
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

Valgt
2010 (til mars 2014)
2013 (til mars 2014)
2014
2014 Styremedlem
2013
2012
2012
2013
2011
2013
2013

For SMS
For NTfS

Redaksjonskomite - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Flaggkommandør
Jens-Jørgen Jensen
Kommandørkaptein Karstein Storaas
Kommandørkaptein Sigbjørn Pedersen Forretningsfører
Kommandør
Erik A Bøe
Kommandør
Jan Sommerfelt-Pettersen, Nettside redaktør
Løytnant
Simen Frømyr, Nettside redaktør fra medio 2014
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
Kommandørkaptein
Revisor
Faggruppeledere
Marineingeniørene

Sverre Fiskaa
Ragnar Korneliussen
Espen Brinck-Johnsen
Normann Hjørnevik

Kommandørkaptein

Jostein Støldal

MARSTRAT
MSOF
SHV Interesseforening
Marineøkonomene

Kontreadmiral
Orlogskaptein
Kapteinløytnant
PT ikke aktiv

Kjell Birger Olsen
Atle H Røsseland
Jens Christian Mikkelsen

Ansatt generalsekretær

Kommandør Bjørn Krohn

REGNSKAPER 2014 - Kommentarer:
Overskuddet, stort kr 686.013, er i sin helhet tilført Disposisjonsfondet. Overskuddet skriver
seg i noen grad fra sjømaktseminaret, men i hovedsak fra en giver til Kongesalens
oppgradering i 2013. Beløpet ble først utbetalt pr januar 2014.
Overskuddet må ses mot underskudd stort kr 1.8 millioner i 2013.
SJØMILITÆRE SAMFUND - O. HANSENS FOND – Fondet er tilført renter. En
besvarelse for prisoppgaver ble i 2014 belønnet med 3.klasse og kr 5.000. Ble først utbetalt /
overlevert i januar 2015.
SJØMILITÆRE SAMFUND / ELEONORE VEDELERS FOND
Beholdningen er på kroner 48.348.
SJØMILITÆRE SAMFUND / HARLAN LEGAT
Egenkapitalen som nå står på Fondskonto i Forsvarets Personellservice, er pr 31.12.2014 stor
kroner 3.182.251.
Ikke gjennomført Harlan seminar 2014, ref vedtak under årsmøtet 2013.

Valgkomiteens forslag til Generalforsamling 2015
Hovedstyre
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn
Kom Sigurd Smith
Kom Bjørn Kvisgaard
KK Jon Ivar Kjellin
Avd.dir Ivar Knudsen
KK Gerd Anne Tetlie

Status
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny
Ny
Ny

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Lt Silje Steffensen
Lt Andreas Arvesen
Kaptlt Lene B Dømbe
Kl Øystein Nordeng

Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

Revisorer

Navn
Komkapt Ståle Eriksen
Orlkapt Kay G Juvik

Status
Gjenvalg
Ikke på valg

Kommentar

Kommentar

Redaksjonskomite

Komkapt Normann Hjørnevik

Gjenvalg Husstyret

Navn
Flaggkom Jens-Jørgen Jensen
Kom Paal Svendsen
Komkapt Sigbjørn Pedersen
Komkapt Karstein Storaas
Lt Simen Frømyr (nettredaktør.)

Status
Gjenvalg
Ny
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg

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

Kommentar

Avventer ny webløsn.

Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg

Generalforsamlingen velger valgkomité for 2015
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GENERALFORSAMLING SLUTT

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

Agendapunkt 3 g Invitasjon til vedtak under generalforsamlingen 2015
Samfundsbygningens fremtidig eierskap og driftsmodell
Viser til fremstilling i NTfS nr 1-2015, sidene 35-36.
Generalforsamlingen i Sjømilitære Samfund gir hovedstyret fullmakt til å iverksette den
presenterte forretningsplanen som er utarbeidet av AG-KJV. Dette innebærer at:
1. En ideell stiftelse etableres for å ivareta kulturarven som Samfundsbygningen
representerer. Sjømilitære Samfund går inn med Samfundsbygningen som grunnkapital
i stiftelsen og vil dermed dominere stiftelsens styre.
2. Det oppføres Hotell i tilknytning til Samfundsbygningen.
* Forutsetningen for å gjennomføre punktene ovenfor er at finansiering av hotellet
realiseres som et aksjeselskap finansiert gjennom egenkapital fra investorer og lån fra
bank.
Hensikten er at denne forretningsmodellen skal bevare Samfundsbygningen som en
varig løsning gjennom «Stiftelsen Sjømilitære Samfund Kulturarv».

Stemmefullmakt for dem som ikke kan møte til GF:
GENERALFORSAMLINGEN 2015 - STEMMEFULLMAKT
Jeg gir Sjømilitære Samfunds Hovedstyre fullmakt til å avgi stemme på mine
vegne i henhold til fremsendt dagsorden.
................................. den........../...............2015 ................................................................
NAVN MED BLOKKBOKSTAVER
Fullmakten sendes innen 24.mars:
Sjømilitære Samfund
Lyngstien 4 E
5141 Fyllingsdalen

………………………………
Signatur

EPOST med denne teksten aksepteres sendt til: gs@sms1835.no

