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Artilleriets  offisersforening 
 

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

 

ÅRSMELDING 2005-2006 
 

Foreningens styre og andre tillitsvalgte siste år 
1. Formann:  : Maj Jan Petter Husebye   

Sekretær  : Kapt Egil C Bakke   
Kasserer  : Maj Tom Sletner   
Styremedlem  : Ob Rune Hoksrød   
Revisorer  : Oblt Oddvar Wæhler    
   : Lt Jakob Rivertz   
Valgkomite  : Kapt Helge Karlsen   
 
Webmaster  : Maj Stein Myrvang t.o.m 31.12.2005 
      Fenr Stein Auestad f.o.m 01.01.2006... 
 
 

Medlemsmøter og aktivieter 
2. Det er avholdt 6 medlemsmøter/aktiviteter  

 

Dato  Tema 
22 sep 2005: Utflukt til Kongsberg – Demo og skarpskyting av kjøretøymontert softmount 12.7mm 
13 okt 2005: Sikkerhetspolitiske utfordringer ved Gen Fredrik Bull Hansen 
10 nov 2005: Ballistikk og granater ved Ob Didrik Cappelen  
 

09 feb 2006:  Det årvisse foredrag om Status for Artilleriet av Artilleriinspektøren ved Ob S E Lauglo  
09 mar 2006: Jan Mayen ved Maj Ola Juvik 
20 apr 2006: Status i Heimevernet ved Brig Kjøsnes STSJ/HVST 
 

Frammøtet på medlemsmøtene har i perioden ligget på ca 25-40 medlemmer. 
 
Gjennombrudd i arbeidet med å få ut NAT igjen 

3. De kraftige omstillinger og endringer Forsvaret har vært igjennom, har lenge gjort det vanskelig å komme 
ut med konkret informasjon, ettersom den ene endringen fulgte den andre. I lengre perioder var det derfor 
vanskelig å komme ut med eksakt informasjon med holdbarhet mer enn noen måneder. Etter at de største 
omveltninger i Forsvaret var over ifjor, fikk AOF på forsommeren et møte med Fagsjef Artilleri der det 
ble klart at tiden nå var inne for å starte utgivelse av NAT igjen.  
 

4. Det hadde allerede en periode eksistert behov hos de gjenværende artilleri-avdelingene for å ha et organ 
for meningsutveksling, og for å kunne gi ut informasjon om aktuelle saker. Fagsjef Artilleri ga derfor 
konkret lovnad om støtte til å få igang utgivelse av bladet igjen.  
 

5. Etter dette fulgte koordineringsrunder utover sommeren og høsten, redaksjonen ble reetablert og 
innsamling av stoff til første nye nummer ble igangsatt. Den 04.12 ble NAT nr 1-2005 gitt ut ifm Stae 
Barbara-feiringen til glede for alle artillerister og artillerivenner. 
 
NATs formelle plass og tilhørighet 

6. Selv om AOF er NATs eier og oppebærer over 100 års tradisjon, er foreningen helt ut avhengig av støtte 
fra de gjenværende artilleri-miljøer i Forsvaret for å få utgitt bladet. Det er mulig at det er hensiktsmessig 
å gjøre endringer i eierstrukturen – f.eks å overlate eierskapet til Forsvarets artillerimiljøer. Det er allerede 
tatt initiativ til å drøfte saken nærmere med Fagsjef Artilleri. Det vil være et krav at ev endringer er til 
fordel for bladet og for sikring av dets framtidige utgivelse, og ev beslutning må tas av General-
forsamlingen. Overdragelse av NATs aktiva er satt på vent til saken er gjennom-drøftet med Fagsjef 
Artilleri og hans stab. 
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Behov for salutt-utdanning identifisert 

7. De store omveltninger i Forsvaret har satt sine spor på mange områder, og ikke bare i form av at mange 
avdelinger og forband har forsvunnet. For flere enkeltområder av Forsvarets tidligere så mangslungne 
virksomhet har hele grunnlaget for daglig drift i mange tilfeller smuldret opp og blitt borte i kampen om 
ressurstildeling i en tid med tunge budsjett-kutt.  
 

8. Foreningen har de siste par årene erfart at nivået på gjennomføringen av salutt har sunket til et nivå som 
synes på kanten av det sikkerhets-messig forsvarlige. Ved flere tilfeller er det blitt registrert at helt 
uerfarent personell er brukt som kanonbetjening ifm saluttering.    
 

9. På denne bakgrunn fant AOF det nødvendig å ta initiativ til å bedre situasjonen.  30.08 satte derfor styret 
ned et eget Salutt-utvalg med Jakob Rivertz som leder. Utvalget fikk følgende mandat: Planlegge og 
gjennomføre kurs i salutt. Styret har støttet med et fast medlem til utvalget (Rune Hoksrød), og har blitt 
fortløpende orientert om framdrift i forberedelsene. 
 

10. Det er nedlagt et betydelig arbeide i Salutt-utvalget, og kurs i gjennomføring av salutt blir om få dager 
gjennomført på Kongsvinger festning 12-13 mai. Det er over 30 påmeldte kursdeltagere fra hele landet.  
 

11. Styret er meget godt fornøyd med de grundige forberedelser og det samlede arbeide som utvalget har 
nedlagt.  
 
 
Færre medlemmer i en travel tid gir nye utfordringer 

12. Medlemstallet sank jevnt 2002-2004 ifm at NAT ikke kom ut, og er nå nede på 163 betalende 
medlemmer. Foreningen har imidlertid fortsatt mange støttespillere rundt om i landet og nyter betydelig 
velvilje når behov oppstår, noe som har blitt bekreftet ifm arbeidet med å dra igang kurs i saluttering.  
 

13. Samtidig er det for Artilleriet noe rundt det å bli liten som gjør at indre samhold i miljøene øker. 
Artilleriet er egen våpengren enn så lenge, men antallet personer som skal oppebære og videreføre 
kompetansen er meget få. Behovet for å overleve som profesjon gjort det helt nødvendig å få alle krefter 
til å trekke i samme retning. Det er derfor gledelig å registrere at det arbeides aktivt i de gjenværende 
artilleri-avdelinger for å verve nye medlemmer blant yrkesbefalet, ettersom det fortsatt er flere av denne 
gruppen som ikke er medlem i foreningen.  
 

14. Selv om foreningens foredragskvelder jevnlig trekker folk, har det blitt en viktig del av foreningens virke 
å sørge for at informasjon om ny og aktuell teknologi også tilflyter AOFs medlemmer. Foreningens tur til 
Hengsvann ved Kongsberg for demonstrasjon av det aller siste innenfor fjernstyring og sikker bruk av 
12,7 våpenstasjoner ble godt mottatt blant medlemmene. (Se forøvrig NAT nr 1-2005).  
 

15. AOF er landets eldste og mest tradisjonsrike forening i sitt slag, og selv om antallet medlemmer har gått 
ned - er det på ingen måte aktuelt å legge ned foreningen. Vi lever imidlertid i en travel tid, der tid har 
blitt en mangelvare for svært mange mennesker. Dette kommer til vår forening som til andre foreninger, 
og krever aktiv tilpasning for å kunne opprettholde fortsatt virksomhet. Arbeidet må organiseres på en 
slik måte at mange gjør litt. Samtidig må administrative løsninger med tungt sammensatte styrer forenkles 
og gjøres mer fleksible. For å slippe stadige småendringer i vedtektene, ansees hensiktsmessig at 
Generalforsamlingen gir de personer som er villige til å sitte i det nye styret anledning til å knytte til seg 
personer til øvrige styreposisjoner etter behov.  
 
 
Informasjon til medlemmene 

16. Foreningen har videreført www.artilleri.no som AOFs informasjonskanal på internett. Her er bl.a alle 
bildene fra St Barbara-feiringen lagt ut, og korte referater fra medlemsmøter. 
 

17. Nytt av året er en endret layout på sidene, samt introduksjon av chat- og diskusjonsforum. 
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Bestemannspremier 

18. Gjenværende Artilleriavdelinger står selv for overlevering av AOFs bestemannspremier, ettersom AOFs 
styre ikke har hatt ressurser/muligheter til å delta på selve overrekkelsene. Ordningen fungerer 
tilfredsstillende og fortsettes inntil videre. 
 
 
Andre møter 

19. Det har vært avholdt 8 styremøter (ett foran hvert medlemsmøte/utflukt, ett med valgkomitéen og ett før 
Generalforsamlingen).    
 
Behandlede saker har i hovedtrekk vært: 
- Arbeid med å få ut første nummer av ”nye” NAT 
- Utarbeiding av innlegg til NAT nr 1 og 2-2006 
- Praktisk støtte til foreningen (kontaktpersoner i Artilleriet)  
- Rekruttering av nye medlemmer 
- Utarbeidelse av høst og vårprogram samt årsberetning 
- Utarbeidelse av tekst og framsending av bilder til nettsidene www.artilleri.no  
- Salg av boken Haslemoens historie 
 
 

20. Foreningen har også siste år vært representert ved St Barbara-feiringen på Rena. Arrangementet var 
meget vel gjennomført. 
 
 
 
 
 
 
 Tom Sletner  Egil C Bakke  Jan Petter Husebye  Rune Hoksrød 
 Kasserer   Sekretær  Formann AOF   Styremedlem 
 
 


