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Saksliste for årsmøtet 2017 

§ 2-5 Årsmøtets oppgaver.  

Årsmøtet skal: 

a. Konstituere seg selv 

• Godkjenne innkalling 

• Godkjenne sakslisten 

• Valg av møteleder 

• Valg av referent 

• Valg av tellekorps, 2 personer 

• Valg av 2 personer til å underskrive protokollen. 
b. Behandle årsberetningen 
c. Behandle regnskapet med revisjonsberetning 
d. Behandle innkomne forslag  
e. Fastsette medlemskontingenten for inneværende år 
f. Behandle og godkjenne handlingsplanen m/ budsjett 
g. Foreta valg 

a. Valgkomiteens forslag 
b. Styrets forslag til valgkomite  
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Styret og komiteer i 2017 

Styret 

Leder:                     Arne Kristian Karlsen                                                                                                                           

Nestleder:                   John Rognstadtangen                                                                                                              

Sekretær:                     Vakant                                                                                                                                                

Kasserer:                      Magel  R Olsen                                                                                                                          

Medlem:                     Vidar Berg-Pedersen                                                                                                                 

Medlem:                      Oddgeir Holen                                                                                                                            

Medlem:                      Oddlaug Borgos                                                                                                                                 

Vara:                             Aud Mikalsen                                                                                                                              

Vara:                                 Roy Jacobsen                                                                                                                                  

Vara:                             Grethe Platt                                                                                                                                    

IKT-ansvarlig:                  Åse Aardal   

Arrangementskomite 

Leder:            Bjørn Andresen                                                                                                                                                            

Medlem:       Solveig Framvik                                                                                                                                                  

Medlem:       Brit Andresen                                                                                                                                                        

Medlem:        Marga Ullereng   

Tur-/Reisekomite 

Leder:   Ingebjørg Møller                                                                                                                                              

Medlem:  Vakant                                                                                                                                      

Medlem:  Vakant 

Revisjon 

Leder:   Laila Mangset   

Medlem:  Marit Arnesen 

Valgkomite                                                                                                                                               
Leder:   Kjell Ivar Berg                                                                                                                                                             

Medlem:  Tor Laget 

Medlem fra styret: Magel Olsen 

Eldrerådet 

(Perioden 2015-2019) 

Skedsmo kommune: Medlem: Kjell Ivar Berg                                                                                                                                       

                             Vara:    Berit Grønli                                                                                           

 

 



 Forsvarets seniorforbund 

 

 

4 
 

Æresmedlemmer                                                                                                                           

Randi Bakken, Ragnar Bergersen, Ester Fjeldberg, Dina Hansen, Knut Kinne, Eva Kjølseth, Astrid Lundahl, Martin 

Marthinsen, Kristian Solvang og Aase Aarseth.                                                                                                                     

(Dordi Strøm og Gunhild Ruud gikk bort i 2017).     

Årsberetning (gjeldende for perioden 1. januar – 31. desember 2017.)  

Pr. 1. januar 2017 var det registrert 295 medlemmer. Pr. 31.desember 2017 er det registrert 281 betalende 

medlemmer.  Vi har i løpet av året ligget på ca. 300 betalende medlemmer, og det er vi godt fornøyd med. 

Økonomien og aktivitetsnivået har vært meget tilfredsstillende og vi har forsøkt å skape et variert 

programtilbud.  En god handlingsplan og stram økonomistyring har ført til, for oss som avdeling, en god følelse 

av at våre prioriterte oppgaver er fulgt, og styret mener at målene i all hovedsak er nådd.  Vi vil også takke FLO - 

Base for god services i forbindelse med nytt kontor og flytting, samt andre støttefunksjoner i løpet av 2017.  

Styret velger å sammenfatte oppnåelsesgraden av handlingsplanen 2017 slik: 

1.     Arbeide for medlemmenes beste, yte god service og skape trivsel og glede gjennom våre medlemstilbud. 

Styret og arbeidskomiteene har etter beste evne jobbet for at hvert enkelt medlem skal trives og ha glede 

av medlemskapet. Tilbakemeldingene gjør at styret anser målet som nådd. 

2.     Opprettholde eller helst å øke standarden vi har på våre arrangementer. En stabil medlemsmasse samt 

god oppslutning på våre treff og sosiale samlinger, oppfattes som klare tegn på at vi har greid å høyne 

nivået og skape trivsel og glede på arrangementene. Styret anser målet som nådd.                    

3.     Øke satsningen på rekruttering gjennom interne og offentlige tiltak. Styret hadde som mål å holde en 

medlemsmasse på ca. 300. Denne målsetningen er innfridd. Det er lagt ned mye arbeide både fra 

tillitsvalgte og medlemmer. Styret mener at målet er nådd. 

4.     Opprettholde eller helst å øke standarden på informasjonen til medlemmene. Styret har informert alle 

medlemmene om relevante saker som både vi og forbundet har vært involvert i. Informasjonen er gitt 

muntlig på medlemsmøtene. Det er også gitt gjennom e-post og som korte SMS meldinger. Styret anser 

målet som nådd. 

5.     Søke samarbeid med forsvarstilsattes tjenestemannsorganisasjoner, senior- og pensjonistforeninger der 

det er formålstjenlig.  Styret har ikke mottatt ønsker fra medlemmer om kurser eller annen form for 

opplæring, men det er gjennom foredrag på medlemsmøtene gitt informasjon som nok kan falle inn under 

kategorien opplæring. Her jobber vi med saken, og trenger innspill. 

   6.     Være representert i eldrerådet og videreføre arbeidet rettet mot kommunen og Akershus fylke.             

Styret mener det er muligheter for et bedre samarbeid, vi mener at målsetningen her ikke er nådd, men vil 

bidra til å styrke samarbeidet når det er formålstjenlig. (Kommunesammenslåing). 

   7.     Samarbeide med vertsavdelingen. Flo / Base Kjeller. Avdelingen opplever et aldeles utmerket samarbeid 

med vår vertsavdeling på alle felt innenfor det vi representerer. 

       8.    Samarbeide med forbundet sentralt og tilpasse vår virksomhet i henhold til landsmøte og landsstyrets 

vedtak. Samarbeidet med forbundet har fungert utmerket. Som vararepresentant til Landsstyret er Kjell 

Johan Eriksen vår kontakt innad i organisasjonen. Han er innstilt til 2 nye år. Bra for oss som avdeling. 
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Møter og arrangement                                                                                                                     
I 2017 er det avholdt sosiale sammenkomster og medlemsmøter i henhold til nedenstående oversikt. I tillegg 

har vi hatt 10 styremøter.  

10/1-2017  

På årets første medlemsmøte i var det 72 medlemmer til stede Vi hadde besøk av Kjetil Mjønerud fra Sørum 

som viste video og fortalt om «Vinterveien til Rørosmartnan» og frakt av varer med hest. Han hadde også med 

en del hesteutstyr og bekledning som han viste oss. 

14/2-2017 

Denne kvelden var vi bare 56 medlemmer til stede som ble underholdt av Frode Johansen fra Jessheim. Han 

spilte gitar og sang, vi fikk også sunget med litt på slutten. 

14/3-2017 var det årsmøte 

69 medlemmer deltok på årsmøtet 2017. Møtet omhandlet i all hovedsak foreningens aktivitet gjennom 2016, 

og ble avholdt i Befalsmessen på Kjeller i henhold til gjeldende vedtekter og tradisjonell dagsorden. Leder Arne 

Kr Karlsen gjennomførte møte på en profesjonell måte. Vi fikk ny nestleder, 2 nye styremedlemmer og ett 

varamedlem. 3 nye ble valgt inn i Arrangements- og festkomiteen. Sekretær hadde valgkomiteen imidlertid ikke 

fått tak i, så på styre- og medlemsmøtene har et styremedlem fungert som referent. 

11/4-2017 

Denne tirsdagen skulle vi etter planen hatt et medlemsmøte, men i og med det var i påskeuka og kjøkkenet var 

stengt, måtte vi avlyse møtet. 

9/5-2017 

På den etter hvert så tradisjonsrike vårfesten, kom det 84 medlemmer som fikk servert velkomstdrink, 

rømmegrøt, spekemat med tilbehør, samt øl/mineralvann. Underholdning denne kvelden sto Odd og Vi for. Det 

var en glad og livlig gjeng som sang, spilte og vitset og hadde humøret på topp og hygget seg sammen med oss. 

13/6-2017 

Denne måneden kom Sommerturen «i veien» så vi måtte avlyse. 

12/9-2017 

       76 medlemmer møtte opp på høstens første møte. Denne kvelden var det foredrag av Roald Hansen som 

fortalte om Kjeller fra 1912 til 1950. 

10/10-2017 

67 medlemmer deltok på dette møtet. Vi ble underholdt av Steinar Bunes som holdt et interessant foredrag om 

«Tømmerstokkens reise fra Bingen til Bjørvika» 
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14/11-2017 

Bare 58 medlemmer var møtt opp på årets siste ordinære møte. Denne kvelden var det et av våre egne 

medlemmer, Erik Magnus Jaabæk, som fortalte og viste bilder fra ferieturer  i Sør Afrika. 

5/12-17 

I desember i år startet vi med noe nytt – vi inviterte til julemøte! Her hadde kjøkkenet gjort i stand julebuffé 

med ribbe, og alt tilbehør som hører til et godt julemåltid, samt dessert som var riskrem og karamellpudding.   

Til maten ble det servert et spesielt øl, Patriot, som ikke kan kjøpes i butikken. 128 gjester fikk servert en sherry 

da de kom og etter maten ble vi underholdt av Hans og Svein med sang og musikk. Vi håper dette blir en ny 

tradisjon. Vil du vite mer om møtet, så se på hjemmesiden vår.  

Da går du inn på forsvaretsseniorforbund.no, og under Avdelinger finner du FSF - Kjeller 

Kirkeparade                                                                                                                                                                               

13. desember 2017 var det Kirkeparade i Skedsmo Kirke for FLO/Base Kjeller og Gardermoen flystasjon. 

Informasjon om tidspunktet for paraden ble gitt på medlemsmøtet i november. I tillegg ble det sendt ut 

informasjon på sms. Oppslutningen tar seg opp. 

Medlemsutviklingen 
I 2017 har vi mistet 33 medlemmer, 9 på grunn av dødsfall, mens 20 har valgt å melde seg ut av forskjellige 

årsaker. 4 er slettet fordi de ikke betalte kontingenten, selv etter purringer. 19 nye medlemmer har funnet veien 

til oss og det setter vi pris på. Styret anser det som en viktig aktivitet i fremtiden å fremme lokalavdelingens 

eksistens til potensielt nye medlemmer i vårt geografiske område. I den forbindelse har vi ved flere anledningen 

fått lagt inn info om FSF avdeling Kjeller, samt Innmeldingsskjema, på Plasskommandantordre som sendes til 

ansatte på Kjeller. 

Leder og 1 styremedlem deltok på Regionmøte Heistadmoen den 26. september 2017     

                                                              

Arrangements- og Turkomiteen 
        Høydepunkter i 2017 

Arrangementer 
 

Det har blitt tradisjon å arrangere vårfest i mai, og i år skjedde det den 9/5-17. Da laget kjøkkenet «vårt» på 

Kjeller nok en gang i stand deilig rømmegrøt og spekemat. Tekst og bilder finner du på hjemmesiden vår. 

I tillegg ble det i 2017 arrangert julemøte 5/12-17. Mer om dette er beskrevet under Medlemsmøter. 

Tur til Kroatia 8/6-2017. 

31 forventningsfulle Seniorer fra Kjeller startet turen på Gardermoen, og etter innsjekking var vi klare for en 

ukes opplevelser på vakre Kroatia. Om du ønsker å lese hvordan vi hadde det kan du finne en rapport på 

hjemmesiden vår. 

Dagsturer 

25/4-17 til Drammen, 47 deltakere 

29/8-17 til Den «Hvite byen ved Mjøsa» Gjøvik, 25 deltakere 

23/11-17 Førjulstur til Årjâng, 44 deltakere 

På hjemmesiden vår kan du lese litt om turene. 
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Oppslutning om FSF avdeling Kjeller 
Medlemmene i lokalavdelingen viser fortsatt en positiv holdning til medlemskapet gjennom flittig deltakelse på 

medlemsmøtene. Det har vært mellom 60 og 80 til stede på møtene, men vi har god plass i spisesalen hvor 

møtene holdes. Lokalavdelingen er en trivelig møteplass. På medlemsmøtene er det forskjellig underholdning;  

med sang og musikk, andre kvelder interessante foredragsholdere, noe som er med på å holde medlemmene 

oppdaterte på flere områder i samfunnet. Alle møtene avsluttes med servering av deilige smørbrød som 

kjøkkenet står for + kaffe og kringler, og loddsalg,  

Tradisjonen tro har medlemsmøtene ivaretatt hilsninger til alle medlemmer som jubilerer (70-75-80 osv). 

Jubilantene får tilsendt en blomst i anledning dagen. Om du vet at du er bortreist på dagen, er det fint om du gir 

oss beskjed. For øvrig gjør Lillestrøm Gartneri (Hageland) en flott jobb med å få levert ut blomstene. 

Våre æresmedlemmer fikk også i år tilsendt en oppmerksomhet, en juleblomst til jul, noe takkekortene vi 

mottar viser at de setter pris på. 

Vi mister også medlemmer, de minnes på medlemsmøtene med 1. minutts stillhet, og det sendes bårebukett 

eller donasjon i denne forbindelse. 

Nytt i år 

I beretningen for 2016 nevnte vi at det var store mangler på kontorplass og at det var muligheter for at vi måtte 

flytte ut av det kontoret vi hadde – og det stemte. I 2017 fikk vi et helt nytt tilholdssted hvor vi har både 

møterom og kontor. Det var mye jobb før det gikk i orden. Rommene som tidligere var verksted og kontor for 

tidligere rørleggere og elektriker for LFK/Verksted hadde Forsvarsbygg overtatt, og det trengtes mye opprydding 

med fjerning av verktøy og lignende. Jentene/damene på Baseavdelingen vasket ned rommene og gardinene for 

oss, og gutter fra brannavdelingen malte rommene på fritiden. Her får vi nok bli. Rommene har blitt møblert 

med overskuddsmateriell både når det gjelder kontormøbler og møbler til møterommet. Internett hadde vi i 

bygning 26, så det var personell som hjalp til med å få det overført. 

Vi kan med rette si at FSF, avdeling Kjeller, får det vi trenger til drift av vår lokalavdeling. 

Det er på sin plass igjen å rette en takk til vertsorganisasjonen ved Plasskommandanten på Kjeller.    

En stor takk til personellet ved FLO Forsyning/Baseavdeling og FMA/Luftkapasiteter, Teknisk avdeling, 

Publikasjon og Bilde, for støtte i året som gikk. 

Vi takker alle vi har hatt kontakt med ved Base Kjeller for uvurderlig assistanse til driften av FSF avdeling Kjeller. 

Uten støtten fra Servicekontoret, kjøkkensjefen og kjøkkenpersonalet hennes, ville det vært vanskelig å drive 

FSF avdeling Kjeller.  En stor takk til alle. 

Styret retter en stor takk til alle medlemmene i FSF avdeling Kjeller for den gode oppslutningen og interessen 

som vises vårt lokalforbund, og det sittende styret ønsker også å takke Turkomiteen, Arrangements- og 

festkomiteen, samt Valgkomiteen for innsatsen i 2017.   

Tilslutt vil vi opplyse om at medlemsmøtene holdes 2. tirsdag i hver måned, unntatt i juli, august og desember 

og er som følger: 13/3-18 (årsmøte),  10/4-18,  8/5-18 (vårfest),  12/6-18,  11/9-18,   9/10-18,  13/11-18, og  

11/12/18 (julemøte). 

Ikke vært på møte tidligere? Rutine: ingen parkeringslapp nødvendig. En person fra FSF avd Kjeller sitter i 

Vakta og tar navnefortegnelse, gå til Kantina/Befalsmessa. Inngangspenger kr 50.-. 

Velkommen. 
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2018 
Innkomne saker 

              Innen fristen, 8/2-18, er det ikke kommet inn saker fra medlemmene til årsmøte. 

 

            Fastsette medlemskontingent for inneværende år 2018 
Styrets vedtak: 

Styret anbefaler at medlemskontingenten forblir uforandret i 2018.             

Det er Kr 300,-- årlig pr. medlem, som er kr 200.- til FSF sentralt og kr 

100.- til oss lokalt. 

 

HANDLINGSPLAN 2018 

a. Arbeide for medlemmenes beste, yte god service og skape trivsel og glede gjennom 
våre medlemstilbud. 

b. Opprettholde eller helst å øke den standard vi har på våre arrangementer. 

c. Øke satsingen på rekruttering gjennom interne og offentlige tiltak. Målsetningen er at 
avdelingen ved årets slutt skal ha minst 300 medlemmer. Noen virkemidler til 
måloppnåelse kan være: Tilby medlemskap til alle seniorer i aktiv tjeneste i Forsvaret på 
Nedre Romerike og personer som på en positiv måte støtter opp rundt forsvarets posisjon i 
samfunnet og vedkjenner seg våre vedtekter. 

d. Opprettholde eller helst å øke informasjonen til medlemmene. Blant annet ved å 
gjennomføre en årlig spørreundersøkelse blant medlemmene. 

e. Videreføre tilbudet om opplæring og kursing i tråd med medlemmenes ønsker. 

f. Søke samarbeid med forsvarsforeningene, forsvarstilsattes tjenestemanns 
organisasjoner, senior- og pensjonistforeninger på Nedre Romerike der det er 
formålstjenlig. 

g. Være representert i eldrerådene på Nedre Romerike og i Akershus fylke. Og jobbe 
aktivt for utvidelse av representasjonen i eldrerådene i de øvrige kommunene på Nedre 
Romerike. 

h. Samarbeide med vertsavdelingen Flo Forsyning/ Base avd Kjeller  

i. Samarbeide med forbundet og tilpasse vår virksomhet etter landsmøtets og landsstyrets 
vedtak. 
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Utdrag av vedtektene 

KAPITTEL 2: ÅRSMØTE 

§ 2-1 Myndighet 

Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

§ 2-2 Innkalling 

a. Varsel om årsmøtet sendes medlemmene minst fire uker før møtedato 
b. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt til 

styret innen to uker før årsmøte. 
c. Innkalling med fullstendig saksliste og tilhørende saksdokumenter, styrets 

innstillinger gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

§ 2-3 Beslutningsmyndighet 

Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig dersom det møter et antall medlemmer som minst 
tilsvarer antall tilstedeværende styremedlemmer. 

§ 2-4 Stemmegivning 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Med mindre annet er vedtektsfestet 
må vedtak for å være gyldig, vedtas med alminnelig flertall. Ingen representant har mer enn en 
stemme. 

§ 2-5 Årsmøtets oppgaver. 

Årsmøtet skal: 

a. Konstituere seg selv 
b. Behandle årsberetningen 
c. Behandle regnskapet med revisjonsberetning 
d. Behandle innkomne forslag. 
e. Fastsette medlemskontingent for inneværende år. 
f. Behandle og godkjenne handlingsplan m/ budsjett. 
g. Foreta valg 

Styrets medlemmer med varamedlemmer velges primært for to år om gangen. Valgkomité og 
revisorer med vararepresentanter velges også for to år. Årsmøtet kan foreta nødvendige tillempinger 
for å bevare kontinuitet i styret og sikre avdelingens fortsatte drift. 

§ 2-6 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte i avdelingen innkalles av avdelingens styre med minst to ukers skriftlig 
varsel etter: 
a. Vedtak på årsmøte i avdelingen eller 
b. Vedtak i styret eller 
c. Skriftlig krav fra minst 1/3 av medlemmene 
Ekstraordinært årsmøte gjennomføres som et ordinært årsmøte, men skal bare behandle de saker 
som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling til det ekstraordinære årsmøte. Ekstraordinært 
årsmøte kan ikke behandle vedtak om oppløsning (jf. § 1-12). 
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