
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2005 

8. JUNI 2005 

1. Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble kommentert at årsberetning bør sendes ut 
før Generalforsamlingen. Nytt styre pålegges å sørge for det neste år. 

2. Som ordstyrer ble valgt Jan Petter Husebye. Som referent ble Egil Bakke valgt. 

3. Styrets årsberetning ble behandlet, og foreningens framtid ble viet oppmerksomhet. 
Realiteter rundt rekrutteringspotensiale samt større tempo i samfunnet gjør at det er få 
personer som har tid å avsette til å holde liv i foreningen. Generalforsamlingen 
godkjente derfor at det fortløpende gjøres nødvendige tilpasninger bl.a. ift 
styresammensetning, slik at daglig drift kan fortsette. Ved neste års Generalforsamling 
blir det foreslått noen endringer i statuttene bl.a. på dette punktet. 

4. Regnskapet ble behandlet og godkjent. 

5. Det var 2 innmeldte saker. Den ene gikk på tiltak for å få utgitt NAT ettersom bladet 
ikke har kommet ut på 3 år. Styret har kunnet meddele at det rett forut for 
Generalforsamlingen ble klart at den kraftige omstilling som Forsvaret har vært inne i 
nær var over, og at ny organisasjon nå hadde satt seg såvidt mye at 
Artilleriinspektøren nå kunne gi AOF nødvendig støtte til å få gitt ut bladet igjen. 
Møte med Artilleriinspektøren gjennomføres 29.06. Det ble likevel satt ned et NAT-
utvalg som fikk i oppgave å finne konkret løsning på hvilket trykkeri og hvilket 
kvalitetsnivå på trykkingen man burde gå videre med. Utvalget skulle gi anbefaling til 
styret så raskt som mulig. 
 
Innmeldt sak nr 2 gikk på medlemskontigent - at den burde reduseres til 100,- for at 
ikke dagens 200,- i kontigent skulle skremme vekk enda flere medlemmer all den tid 
NAT ikke kommer ut. Denne sak ble tatt under dagsordenens punkt om kontigent. Se 
punkt 6.  

6. Medlemskontigent: Dette punkt tok tid å diskutere. Etter lengre tids drøfting landet 
Generalforsamlingen på at dagens 200,- fortsatt skal være årlig kontigent. 

7. Styrehonorar ble justert noe, og satt til 2000,- til følgende personer: Formann, sekretær 
og kasserer. Utgifter må påregnes også til videre drift av web-sidene, men dette 
overlates til det nye styret å ta stilling til. Se pkt 8. 

8. Budsjett ble framlagt, og ble etter drøftinger (se pkt 6) tilpasset til medlemskontigent 
på kr 200,-. 

9. Valg ble foretatt, og tilpasninger gjort ift styresammensetning i statuttene (se for øvrig 
pkt 3). Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. I tillegg ble det etter valget klart at det 
fantes et villig styremedlem: Rune Hoksrød. Han ble straks enstemmig valgt inn i 
styret. 
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