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REFERAT FRA ÅRSMØTET 2010-2011
1.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

2.

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

3.

Styrets årsberetning ble behandlet. Styret registrerer tilfredshet i foreningen mht aktivitetsnivå og
variasjon i programmet. Ellers er Saluttkurset nå en innarbeidet del av virksomheten, og etter mye arbeid
nordpå er det tatt beslutning om opprettelse av en lokalavdeling på Setermoen med navnet AOF-Nord.
Opprettelsen er planlagt ila juni 2011. Styret har markert 75års jubileet til Artillerimerket av 1936, og det
er med stor tilfredshet at vi har fått bekreftet at merket fortsatt lever og kan brukes, selv om det ved en
inkurie har falt ut av merkeoversikten. Premiering av de beste innleggende til NAT har også fungert etter
hensikten – det er merkbart bedre tilgang på stoff til bladet nå for tiden. Årsmøtet mente imidlertid likevel
at omfanget av premiering ikke bør overstige dagens nivå.

4.

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

5.

Behandle innkomne saker
1 ”Det foreslås at Artilleriets offisersforening skifter navn til Artilleriforeningen.” Forslaget ble
ikke godkjent.
2 ”Det foreslås at styret går over til å bruke e-post til medlemmer som har dette.”
Forslaget tas til følge, men det vil ta noe tid å få inn alle e-post-adressene og iverksette ordningen.
3 ”Artilleriets offisersforenings fond avvikles, slik at foreningens økonomiske midler sees under ett.”
Forslaget ble ikke godkjent. Årsmøtet ba om at styret informerte om antall fond og statutter i NAT, slik at
det ble alment kjent og repetert hvilke fond vi har, hva de skal brukes til og regler mv rundt dette.
Årsmøtet mente videre at foreningens midler i hovedsak bør gå til egen virksomhet, og at det utover dette
gjøres slik at fondene brukes til områder de er tiltenkt. Styret orienterte i denne forbindelse at man har
greid seg med driftsmidler til nå, og at det derfor ikke har vært nødvendig å bruke noe av fondene
foreløpig. Videre synes det klart at man kan hevde at den problematiske situasjonen som lå til grunn for
pengegavene som i sin tid ble gitt til de opprettede fond, ikke like klart synes å være tilstede i dag. Det
kan sogar spørres om den vanskelige situasjonen på disse områder noen gang vil komme tilbake. Dette lå
bak forslaget. Årsmøtet endte likevel opp med at fondene skal drives etter de statutter de er opprettet etter.
4 ”Det foreslås en tilføyelse til foreningens vedtekter: ”Styret disponerer foreningens midler, og
rapporterer om bruken av disse til Årsmøtet.” Forslaget ble ikke godtatt. Vedtatt budsjett på Årsmøtet
skal i hovedsak følges. Dersom det er mindre saker i størrelsesorden 5-10.000,- som er nødvendige ifm
tiltak/gjøremål mv ifm en spesiell sak, tar styret en beslutning og forholdet orienteres om på neste
årsmøte. Men hovedregel er at budsjettet gjelder og skal holdes.
5 ”Foreningens beholdning av slips, jakkemerker, mansjettknapper etc, som pr 31 mars 2011 er bokført
med kr 18.598,- skrives ned til kr 1.” Forslaget tas til følge, men med en justering: Beholdningen skrives
ned til kr 0,-.
6 ”Det foreslås at AOFs vedtekter, §8 annen setning endre til ”Regnskapet avsluttes pr. 31 mars.”
Forslaget tas til følge, men med en justering: Regnskapet avsluttes pr 28 februar. (Dette for å muliggjøre
utsending av regnskapet sammen med øvrige årsmøtepapirer).
7 ”Det ønskes redegjort for status når det gjelder AOFs og NATs arkiver, gjennomføring av vedtak og
oppfølging av avtaler med mer, samt evt tiltak når det gjelder ajourføring og ivaretagelse av AOFs og
NATs arkiver.” Styret orienterte om at NAT i mange år var de eneste arkiver man hadde (der trykkes jo
bl.a både årsmeldinger, regnskap og referat fra årsmøter), og at ordningen med å sende 1x av hvert
nummer til Riksarkivet har fungert i en årrekke. Tidligere når man hadde et høyt antall medlemmer som
tjenestegjorde i staber, så var ikke arkiv-spørsmål noe problem. Da hadde man jo daglig tilgang til arkiver
dersom man trengte kopier av aktuelle skriv og notater. Etter bl.a nedleggingen av bl.a Forsvarets
overkommando begynte for rundt 10 år siden, ble med ett arkivtilgangen borte. Dette var ikke merkbart til
de første årene, men når foreningen tidligere i år trengte dokumentasjon rundt Artillerimerket fra 1936

samt dokumentasjon rundt modellkammeret på Haslemoen, ja så måtte vi kontakte medlemmer som
kunne tenkes å ha en del av disse dokumentene. Hadde ikke foreningen fått hjelp av Ob Gamst, hadde
mange dokumenter ikke latt seg oppdrive. Fra de videre drøftinger ifm denne saken under Årsmøtet, kom
det fram at foreningen etter krigen har vært gjennom flere runder med meget skiftende tider, der
foreningen nesten har ligget brakk noen år før man fikk interesserte personer inn i styret igjen. Årsmøtet
uttrykte stor tilfredshet med styrets arbeid, men pekte på at arkiv-funksjonen er så vidt viktig at styret må
se nærmere på tiltak rundt dette. Styret ble bedt om å orientere om framdrift på neste Årsmøte.
6.

Fastsette medlemskontingent: Kontingenten ble vedtatt å fortsatt være 150,- pr år.

7.

Styrehonorarene ble vedtatt uforandret: Formann får 3.000,- , og Sekretær og Kasserer begge kr 2.000,-.
Det ble tatt opp at bl.a reiser for styremedlemmer over tid kan medføre relativt store beløp for den
enkelte. Årsmøtet godkjente derfor at bensinpenger/bompenger tilsv kan utbetales ifm reisevirksomhet.
(Budsjettpost til administrative utgifter er ment å dekke mye av behovet her, og dekker også bl.a et par
brødskiver og en kaffekopp mv til den enkelte ifm utflukter/turer).

8.

Budsjett for 2011-2012: Budsjettet ble vedtatt med mindre justeringer – se vedlagt godkjent budsjett. (Av
endringene kan nevnes bl.a: Budsjettpost med ytterigere 10.000,- til Høytorp fort utover de allerede
bevilgede 15.000,- ble strøket. Budsjettpost til souvenirer ifm artillerimerkets 75års jubileum ble lagt inn
med kr 2.500,-.)

10.

Valg ble foretatt: Det nye styret for 2011-2012 fikk følgende sammensetning....: (De som var på valg i år
står anført med bold skrift)
Formann
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Maj Jan Petter Husebye
Kapt Egil Bakke
Oberst Rune Hoksrød
Maj Tom Sletner
Major Ronny H Solsvik
Fenrik Stein Auestad
Ulf-Omar Gjersøyen

Valgt for
2010-2012
2011-2013
2010-2012
2011-2013
2010-2012
2011-2013
2010-2012

Revisor
Revisor

Oblt Oddvar Wæhler
Kapt Finn E Engzelius

2011-2013
2010-2012

Valgkomité

Styret gitt fullmakt til å være valgkomite inntil det ev kan finnes
villige personer til å være valgkomite.

Oslo 08.05.2011

Egil Bakke, Referent
Referent

Jan Petter Husebye
Formann

Rune Hoksrød
Protokoll-vitne nr 1

Ronny Solsvik
Protokoll-vitne nr 2

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Styresammensetning/Kontaktpersoner
Egil C Bakke, Sekretær, Vassbonnvn 1 i, 1410 KOLBOTN, Mob 9098 8543,
Rune Hoksrød, Sjef Saluttutvalget og kasserer, Landingsvn 44, 0767 OSLO, Mob 4120 9842,
Tom Sletner, Styremedlem, Øgardsvn 54 i, 1390 VOLLEN, Mob: 9052 0048,
Ulf-Omar Gjersøyen, Styremedlem, 2114 DISENÅ, Mob: 9070 8791

Jan Petter Husebye, Formann, Bekkelagsterrassen 21, 1177 OSLO, Mob 9506 1496,
Stein Auestad, sekretær Saluttutvalget, Kvernvn 26, 4120 TAU, Mob: 4106 4175
Ronny H Solsvik, Styremedlem, Sophiesv 1, 1540 VESTBY, Mob: 9226 6084
Generelle spørsmål om AOF kan stilles til sekretær ev til Formann
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