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Årsberetning 2010 

 

1. Styret i 2010 - 2011 

Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.  Etter valgene på 
årsmøtet den 25. mars 2010 fikk Forsvarets høgskoleforening følgende styre: 
  Utløp av periode 
Leder Liv Margareth Thorkelsen 2011 
Styremedlem Jan Eide 2012 
         ”           Frode Flølo 2012 
         ”           Leif Otto Strand 2011 
         ”           Bente Karin Trana 2012 
         ”            Tage Pettersen 2012 
         ”            Knut B. Teige 2011 
         ”           Ole Maalen 2012 
         ”           Marit Hernæs 2012 
         ”           Elisabeth Bødtker Larsen 2011 
   
Revisor Camilla Gamborg Briså 2011 

Styret konstituerte seg på sitt første styremøte slik:  
Nestleder Jan Eide, sekretær Bente Karin Trana, kasserer Ole Maalen. 

 

2. Styrets arbeid 

Styret har hatt ni styremøter og behandlet 57 saker i perioden. Styremøtet i august 
var utvidet til et arbeidsseminar. 

For å sikre framdrift i foreningens forskjellige oppgaver og en jevn fordeling av 
arbeidsoppgavene, har styret organisere seg i tre utvalg:  

 Økonomiutvalg 

 Arrangementsutvalg 

 Medlems- og organisasjonsutvalg 

Foreningen har i 2010 foruten årsmøtet arrangert tre medlemsmøter/seminarer/ 
familiearrangement. 

Styret har arbeidet for å tilpasse foreningens arbeidsmåter til den elektroniske 
hverdagen og kommunikasjon med medlemmene foregår i hovedsak via 
hjemmesiden: 

http://forsvaretshogskoleforening.no 

Det legges ned mye arbeid i hjemmesiden. Den er i løpet av året oppgradert og 
utvidet med en modul for håndtering av medlemsinnbetaling, denne modulen kan 
også håndtere utstedelse av medlemskort til aktive medlemmer. Etter hvert vil 
hjemmesiden fremstå i en ny og mer brukervennlig versjon.  

 

http://forsvaretshogskoleforening.no/
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3. Kontakt med Forsvarets høgskole 

Det har vært en god, løpende kontakt mellom Forsvarets høgskole og Forsvarets 
høgskoleforening. Leder har holdt orienteringer for Sjefskurs 4 i januar 2010 og 
Sjefskurs 5 i november 2010. Deltagerne har her fått informasjon om foreningen. 
Tidligere har leder holdt orienteringen om foreningen i forbindelse med oppstart av 
kurset. For Sjefskurs 5 ble orienteringen holdt dagen før avslutningen. Styret ser 
dette som en positiv endring, kullets deltagere er i forbindelse med avslutning av 
kurset langt mer interessert i hva Forsvarets høgskoleforening har å tilby enn hva de 
er ved kursstart. 

Skolen stiller møterom til rådighet for foreningen og gir også annen form for praktisk 
bistand. Ett av foreningens medlemsmøter ble avholdt i Sjefskursets forelesningssal. 
Styret anser dette som et svært godt alternativ til lokale for fremtidige medlemsmøter 
og håper å kunne benytte dette også ved senere anledninger.  

Leder inviteres til åpnings- og avslutningsseremonien for Sjefskursene. I sine taler 
ved avslutningen for Sjefskurs 4 og 5 i Fanehallen, fremhevet skolesjefen, 
kontreadmiral Louise Dedichen, viktigheten av det arbeidet Forsvarets 
høgskoleforening gjør. 

 

4. Medlemmer 

Styret legger ned et omfattende arbeid i vedlikehold av medlemsregisteret. Enkelte 
medlemmer er ikke like flinke til å oppdatere sine adresseopplysninger. Innføring av 
årlig kontingent er til god hjelp for dette arbeidet. 

Foreningen har i dag registrert 1340 medlemmer; studenter fra Høgskolens 
forskjellige kurs og beslektede, utenlandske kurs, i sitt medlemsregister.  
Aktivitetsnivået blant medlemmene varierer.  Det har i 2010 vært en medlemstilgang 
på ca 20 nye medlemmer og én utmelding. 

Foreningen har en jevn pågang av ”gamle” medlemmer, som vi ikke har hatt 
oppdaterte adresseopplysninger på.  Disse tar ofte kontakt med foreningen på 
bakgrunn av informasjon de finner på Forsvarets høgskoleforenings hjemmeside. 

 

5. Økonomi 

Året 2010 har vært et mindre gunstig år for foreningen hva gjelder økonomi. Utgiftene 
er også i år holdt på et meget nøkternt nivå. Det er på inntekstsiden vi har hatt en 
markert svikt. Dette skyldes bortfall av sponsorer og liten innbetaling av kontingent 
for aktivt medlemskap. Som tidligere annonsert har foreningen hatt til hensikt å 
anskaffe et mer komplett datasystem som øker mulighetene for effektiv 
informasjonshåndtering og kommunikasjon med medlemmene. Det nye systemet 
kom på plass i 2010, men vi fikk ikke gjennomført nødvendig opplæring. Utsendelse 
av innbetalingsgiro med medlemskort ble derfor ikke gjennomført. Noen medlemmer 
betalte likevel årskontingenten uten oppfordring, noe styret takker for.  De største 
utgiftspostene i 2010 var datasystemet, tilskudd til arrangementer og administrativ 
drift. Til tross for det driftsmessige underskuddet er fortsatt foreningens økonomi 
tilfredsstillende 
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6. Arrangementer 

25. mars:   Forsvarets Høgskoleforenings årsmøte 2010 

Årsmøtet ble holdt i den gamle Krigsskolens lokaler i Tollbugata 10. Det møtte ca 45 
medlemmer.  

Etter årsmøteforhandlingene var det foredrag ved generalløytnant Kjell Grandhagen 
over temaet: 

”Fremtidige utfordringer i Forsvaret og i etterretningssammenheng” 

Arrangementet ble avrundet med pizza og kaldt drikke i underetasjen. 

 

29. mai  Familiearrangement – tur til Oscarsborg med KNM Alta fra 
Festningskaien  

Det var stor oppslutning om familiearrangementet. Båtturen med KNM Alta gikk i 
nydelig solskinn, og på Oscarsborg fikk vi en fin omvisning av dyktige guider fra 
festningens venneforening.  

 

21. oktober:  Ettermiddagsseminar 

Ettermiddagsseminar i Stabsskolens lokaler Oscarsborg, Akershus festning. 
Forsvarssjef Harald Sunde hadde takket ja til å komme og holde foredrag. Han ble 
imidlertid forhindret og på kort varsel stilte generalmajor Espen Amundsen, sjef for 

Forsvarets Personell-, økonomi- og styringsstab (Pøs). Han holdt et svært interessant 
foredrag. 
 

25. november Medlemsmøte  

Medlemsmøte i Forsvarets høgskoles lokaler - Bygning 10, der oberst Gjermund  

Eide holdt foredrag om "Natos skifte av strategi i Afghanistan. - Hva er exit target?" 

 

I forkant av oberst Eides foredrag holdt Camilla G. Briså (NROF) en orientering om 
kampanjen "Støtt våre soldater". 

 

Deltakelsen på medlemsmøtene er relativt lav. Styret ønsket derfor å involvere medlemmene 
i en vurdering av gunstigst møtetidspunkt. Tilbakemeldingene fra medlemmene om oppstart 
for medlemsmøter/-seminarer er entydig; medlemmene ønsker at arrangementene starter kl 
17:00. 

 

7. Representasjon 

Foreningen har vært representert på: 

15.01.10 Åpningsseremoni for Sjefskurs 4 

25.02.10 Folk og Forsvars Årsmøte  

18.08.10  Åpningsseremoni for Sjefskurs 5 

05.11.10 Avslutningsseremoni for Sjefskurs 5 
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8. Samarbeidspartnere 

Forsvarets høgskoleforening samarbeider med  

 

 

 

 

og  

 

 

 

 

 

og er sponset av  

 

 

 

 

 

 

 

Vi benytter anledningen til å takke våre samarbeidspartnere og sponsorer for et 
godt samarbeid gjennom året.  

 

 

 

 

 

 

Forsvarets Høgskoleforening,  
Oslo mil/Akershus, 0015 OSLO   

post@fhs-alumni.no 
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