
Fortsettelse  Historikk for FSF-Kongsberg 
PERIODEN 2006-2014 

 
Året 2006 
Årsmøte avholdt på Røde Korshuset i Kongsberg ti 7. feb. Elmer Aasen 
leder.140 medlemmer har betalt sin kontingent for 2006. Grillaften på hytta 
til Inger Laugerud på Raje 20 juni. Busstur opp Hallingdal til Geilo og ned 
Numedal den 10 okt. 

 
Året 2007 
Årsmøte ble avholdt i befalsmessa Heistadmoen 6 feb. 2007.Det ble vedtatt 
å avsette kr. 1000.- til styre og arrangementskomiteen for dekning av 
administrative utgifter. Dekkes av respektive kasser. Valgkomiteen hadde 
ikke lykkes i å få noen til å påta seg vervet som leder. Etter en 
rådslagningsperiode ble Magnar Saltnes overtalt til å ta vervet i 1 år. 
Medlemskontingenten ble besluttet holdt på kr. 100.-. Pr 31 des var 
medlemstallet 131. En 3 dagers tur på Vestlandet ble gjennomført fra 31 
mai-2 jun. 2. okt en tur til Langedrag, Grilling på hytta til Inger Laugerud 
på Raje. 

 
Året 2008 
Årsmøte ble avholdt i befalsmessa på Heistadmoen 5. feb.2008. Med en 
avgang på 13 medlemmer slik at foreningen er nede i 131 
personer. Magnar Saltnes leder. Det ble grilling på hytta til Inger Laugerud 
på Raje. 

 
Året 2009 
Årsmøte avholdt i befalsmessa på Heistadmoen 3. feb 2009. 23 
medlemmer til stede med Magnar Saltnes som leder. Opphør med å sende 
ut gratulasjonskort til de som fyller runde år godkjent da det er vanskelig å 
gjennomføre. Valgkomiteen har fortsatt problemer, men styre og 
arrangementskomiteen har med noen unntak sagt seg villig til å ta 1 år til. 
Forbundet har øket kontingenten med kr. 50.- Foreningens kontingent ble 
godkjent satt til kr 150.-. Tur til Langgrunn v/Horten 17 juni og busstur over 
Valdresflya i okt. 

 
Året 2010 
Årsmøte avholdt i befalsmessa Heistadmoen 2.feb.2010 med 24 
medlemmer til stede. Ingen forslag om forhøyning av kontingent. Peder 
Geitle la frem forslag om omorganisering av styret for å spare antall 
personer i verv og at møtene legges til et serveringssted i Kongsberg. 
Valgkomiteen hadde ikke klart å skaffe nye personer til nytt styre. Sittende 
styre hadde sittet på overtid og ville gi seg. På grunn av dette ble det 
besluttet å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Foreningens 114 
medlemmer ble kalt inn til ekstraordinert årsmøte på Kongsberg 
Vandrerhjem 3 mars for å diskutere eventuell nedleggelse av foreningen. 



Leder viste til Peder Geitles forslag lagt frem på årsmøte. Forslag om å 
flytte møtene til Kongsberg Vandrerhjem ble godkjent. Forslag om nytt 
styre ble godkjent med Peder Geitle som leder. P.g.a. at det var endring av 
styre i forhold til vedtektene ble styret valgt som interimstyre for 1 år. 
Foreningen registrert i Brønnøyregistrene dette år for å få Grasrotandel. 
Mottatt etter søknad kr 10 000.- i driftsstøtte fra HV-03. Støy rundt valg 
medførte 9 utmeldinger, 2 ikke betalt kont. og 5 personer gått bort. Vi klarte 
å verve 19 nye medlemmer. Grilling på Øksne 16 jun med 28 medlemmer. 
Rundtur med  buss  i Telemark 15 sep. 

 
Året 2011. 
Årsmøte avholdt på Kongsberg Vandrerhjem on 2.feb. 2011. Leder 
Peder Geitle. Vi hadde pr 31 des.2010 121 medlemmer hvorav 22 stk 
kom på årsmøte. FPF har endret navn til Forsvarets Seniorforbund. Vår 
forening har fått navnet " Forsvarets seniorforbund avdeling Kongsberg" 
Nye vedtekter er utarbeidet og godkjent av FSF 3 nov 2011. Tur på 
Telemarkskanalen 31 mai med 21 deltakere. Grilling Øksne 15 jun og 
dagstur til Bjørneparken i Flå 14 sep med 20 deltakere. 

 
Året 2012 
Årsmøte ble avholdt på Kongsberg Vandrerhjem on 8 feb 2012.Leder 
Peder Geitle. 23 medlemmer møtte frem av en medlemsmasse på 118 
personer. 
Forbundets økning av kontingenten til kr. 150.- ble kritisert. Årsmøte 
vedtok å øke medlemskontingenten  til kr. 200.- f.o.m 2012. Vedtektene 
ble forelagt årsmøte og godkjent med støtte til leders påpeking at 6 ukers 
varsel er for mye. Grillaften Øksne 13 jun. Tur til Røros avlyst grunnet liten 
interesse. Tur til Blaafarveverket gjennomført. Markering frigjøringsdagen 
for første gang på Heistadmoen med lunsj. 

 
Året 2013 
Årsmøte ble avholdt på Kongsberg Vandrerhjem on.6. feb. 2013.Leder 
Peder Geitle. 25 medlemmer var til stede av en medlemsmasse på 116 
personer. Medlemmene ønsket ikke turer som går over flere dager. 
Basisvedtektene for avdelingene er justert. Vedtekter for vår avdeling ble 
godkjent 23 okt. 2013. Grilling på Øksne 4 juni. 5.juni gjennomførte vi tur på 
Haldenkanalen. På grunn av bare minibuss fra Heistadmoen stilte Elmer 
Aasen opp med privatbil forå få med alle påmeldte. Alle våre medlemmer 
ble invitert med på julelunsjen til HV-03 for første gang. 
 
Året 2014 
Årsmøte avholdt på Kongsberg Vandrerhjem on.5. feb.2014. Leder Peder 
Geitle. 21 medlemmer var til stede av en medlemsmasse på 113 personer. 
Grilling på Øksne ble gjennomført 4 jun. Bare 9 av medlemmene møtte 
pluss 2 gjester og 3 musikanter. 
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