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Årsrapport for Oslo Militære Samfund
2016
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1 Generalforsamling
Det var innkalt til generalforsamling mandag 4. april 2016 i Oslo Militære Samfund (OMS).
58 medlemmer møtte frem. Under ledelse av ordføreren i representantskapet, kontreadmiral Jo
G. Gade, ble generalforsamlingen således erklært beslutningsdyktig.
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Tillitsvalgte fra 1. mai 2016

Direksjonen
Kommandørkaptein
Generalmajor
Oberstløytnant
Kommandørkaptein
Oberstløytnant

Iren Isfeldt (Formann)
Gunnar Rolland
Knut Bremerthun
Tor Egil Walter
Bjørn Aksel Sund

Valgt til
(17)
(17)
(18)
(18)
(18)

Varamedlemmer til Direksjonen
Oberstløytnant
(H)
Advokat
Kommandør
(S)
Oberstløytnant
(H)
Major
(H)

Egil Vindorum
Trond V. S. Eriksen
Jon Meyer
Ranie E. Tomter
Ingrid Hernes

(18)
(17)
(17)
(18)
(17)

Representantskapet
Kontreadmiral
Kontreadmiral
Oberstløytnant
Oberstløytnant
Kommandørkaptein
Oberstløytnant
Brigader
Rådgiver

Jo G. Gade
Jørgen Berggrav
Ola Stubdal
Eigil Jespersen
Patricia Flakstad
Marianne Strømsborg Klever
Morten Sannes
Tora Fæste

(18)
(17)
(18)
(17)
(18)
(17)
(18)
(17)

(S)
(L)
(H)
(S)
(H)

(S)
(S)
(H)
(H)
(S)
(L)
(L)

Varamedlemmer til representantskapet
Oberst
(H)
Frank Stensland
Oberstløytnant
(H)
Bjørn Eidsvåg
Kommandørkaptein
(S)
Anders Barman Stenberg
Flaggkommandør
(S)
Anders Sverre Veel
Seniorrådgiver
Karin Friis
Kaptein
(H)
Lars Nederberg
Oberst
(H)
Anders Lundesgaard

(18)
(17)
(17)
(17)
(17)
(18)
(18)

Tilsynskomitéen for NMT:
Medlemmer:
Kommandørkaptein
Oberstløytnant
Oberstløytnant
Komm.sjef
Forsker

(S)
(L)
(H)
(FFI)
(FFI)

Valgt til
(18)
(18)
(17)
(17)
(18)

Varamedlemmer:
Oberstløytnant
Oberst
Dekan
Stabssjef

(L)
Tor Arne Berntsen
(H)
Jan Fredrik Geiner
(LKSK) Karl Erik Haug
(FFI) Jan Erik Torp

Ola Bøe-Hansen (leder)
Håvard Klevberg
Egil Daltveit
Anne-Lise Hammer
Iver Johansen

(18)
(18)
(17)
(17)
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Direktør

Rasmus Falck

(17)

Valgkomité
Medlemmer:
Major (H) Geirhild Snildal Engen (leder)
Kommandørkaptein (S) Per Erik Næss
Major (L) Roy Erling Skogstad

Varamedlemmer:
Oberstløytnant (H) Dag Asgeir Bjørnerud
Kommandørkaptein (S) Ulf-Morten Fossum
Oberstløytnant (L) Marianne Døhl

Redaktør NMT: Oberstløytnant Harald Høiback
Intendant: Kommandør Tom Egil Lilletvedt til 30.september 2017, kaptein Åsmund Aleksander
Olafsen fra 1. oktober 2016.
Webmaster: RonnyAndersen
Revisor: Access Revisjon AS v/statsautorisert revisor Jan Blom.
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Medlemmer

3.1 Kongelige, æresmedlemmer og innbudte

Kongelige æresmedlemmer
H. M. Kong Harald V
H. M. Dronning Sonja
H.K. H. Kronprins Haakon
Æresmedlem
Innbudte medlemmer
Generalmajor
Oberst
Kommandørkaptein
Flaggkommandør
Kapteinløytnant
Generalløytnant
Generalmajor
Oberst

Gullow Gjeseth
Kjell Huslid
Stig Morten Karlsen (død 2016)
Petter A. Ask
Stein W. Johansen
Wilhelm Mohr (død 2016)
Reidar Torp
Tor Erik Drangsholt

3.2 Alminnelige medlemmer

Endringer i medlemstall pr 31. desember 2016
Ved årsstart:
Opptatt
Utmeldt eller strøket
Døde

1.362
61
2
9

___________________________________________________________
Til sammen
1.412
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Direksjonen har foretatt en oppdatering av adresser basert på retur av NMT. Dette har medført en
nedgang i antall returblader fra NMT nr. 3 til NMT nr. 4 2016.
Medlemmer avgått ved døden
Flaggkommandør Roald H. Christensen
Helge Hummel
Oberstløytnant Arne Karlsen
Kommandørkaptein Stig Morten Karlsen
Brigader Jan Willi Smedsrud
Generalløytnant Wilhelm Mohr
Major Christian Meisterlin
Knut Klausen
Oberstløytnant Johan Heggemsnes Forsmo
3.3 Medlemskontingent 2016

Medlemskontingenten for 2016 har vært:
• Medlemmer bosatt i Oslo-området
• Medlemmer bosatt utenfor Oslo-området
• Kadetter

kr 720,- pr år
kr 420,- pr år
kr 120,- pr år

Medlemskontingenten inkluderer abonnement på Norsk Militært Tidsskrift (NMT).
Bedriftsmedlemskap
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kr 25.000,- pr år

Virksomhet

4.1 Møter

OMS har i 2016 hatt følgende møter og foredrag:
• 1 generalforsamling
• 4 representantskapsmøter
• 10 direksjonsmøter
• 24 foredragsaftener
• 3 Clausewitz-seminarer
4.2 Tilstelninger

OMS har i 2016 hatt følgende sosiale arrangementer og tilstelninger:
• Juletrefest 7. januar
• Nyttårsball 9. januar
• Stiftelsesmiddag 4. mars
• Åpent hus med café 17.mai
• Sommertur til Oscarshall 11. juni
• Kalkunaften 21. november
• Julegilde 5. desember
Disse arrangementene er nærmere omtalt under pkt. 4.5.
4.3 Foredrag

Direksjonens policy har vært at foredragene skal være aktuelle, samt at det skal være en balanse
mellom refererende innhold (type status og utfordringer) og reflekterende innhold. Den siste
kategorien for å bidra til å bringe kunnskap og debatt rundt nye løsninger innenfor generelle
profesjonelle og politiske emner, med spesielt fokus på forsvaret og samfunnssikkerhet.
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Antall til stede ved de 24 foredragene varierte fra 37 til 229 med et gjennomsnitt på 100
tilhørere. Gjennomsnittlig deltakelse ved Seksa har gjennom året vært 42. Seksa har kostet kr.
400,- med alkohol, kr. 350,- uten alkohol og kr. 450,- for ikke medlemmer.
4.3.1 Våren 2016:

(Tall i parentes er totalt fremmøtte og deltakere på Seksa)
Mandag 11. januar
Statsråd Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister
Forsvarsministerens årlige statusoppdatering

(201/57)

Mandag 18. januar
Admiral Haakon Bruun-Hanssen, forsvarssjef
Status og utfordringer i Forsvaret

(229/60)

Mandag 25. januar
Sersjantmajor Rune Wenneberg, Hæren
Den nye OR-/OF-ordningen sett fra Hærens ståsted

(143/34)

Mandag 1. februar
Generalmajor Odin Johannessen, generalinspektør for Hæren
Hæren – mot en usikker fremtid

(225/60)

Mandag 8. februar
Forskningsleder Steinar Gullichsen, FFI
Prinsipper for en bærekraftig forsvarsøkonomi

(79/35)

Mandag 15. februar
Kommandørkaptein Per Christian Gundersen, FHS
ISILs bruk av media og propaganda

(97/35)

Mandag 22. februar
Forsker Tor Bukkvoll, FFI
Hvor går Russland?

(110/50)

Mandag 29. februar
Ambassadør Dr. Axel Berg, Tysklands ambassade
(62/32)
Samarbeid og samkvem mellom Tyskland og Norge, hvordan kan dette økes ytterligere?
Mandag 7. mars
Doktor Torunn L Haaland, forskningsleder og
førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier (IFS)
Erfaringsrapport fra Afghanistan
Mandag 14. mars
Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef E-tjenesten
Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering

(53/25)

(164/58)

Mandag 4. april
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsdepartementet
(88/40)
Norge og Europa
Seksa før foredraget (kl. 1645), generalforsamling etter foredraget
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Mandag 11. april
Ambassadør Helen Campbell, EUs ambassadør til Norge
EU and Norway

(54/38)

Mandag 18. april
Air Marshal (retired, RAF) Sir Timothy Michael Anderson
Smart Defence

(60/30)

Mandag 25. april, familieaften
Førstelektor Sven-Erik Grieg-Smith, historiker ved Institutt for
(77/58)
arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Operasjonene under felttoget i 1716 – et trehundreårsminne
4.3.2 Høsten 2016:

Mandag 3. oktober
Utenriksminister Børge Brende
Utfordringer i norsk utenrikspolitikk

(101/41)

Mandag 10. oktober
Geir Helgesen, Direktør NIAS,
(54/32)
Nordic Institute of Asian Studies, København
Den uendelige Korea-konflikten - broderstrid, ideologisk konflikt eller en fortsatt Øst-Vest kald
krig?
Mandag 17. oktober
Roar Thon, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Informasjonssikkerhet – mer enn bare teknologi

(80/42)

Mandag 24. oktober
(114/61)
Geir Lundestad, historiker og tidligere direktør for Det norske Nobelinstitutt
USA - den amerikanske valgkampen
Mandag 31. oktober
Forskningssjef Asle Toye, Det norske Nobelinstitutt
Uten USA - hvilket NATO?

(76/38)

Mandag 7. november
Generalmajor Tor Rune Raabye, generalinspektør for Heimevernet
Status og utfordringer i Heimevernet

(72/31)

Mandag 14. november
Ambassadør Samuel D. Heins, Amerikas forente staters ambassade
The US Perspective on the current US-Norway Bilateral Relationship

(81/37)

Mandag 21. november (kalkunaften)
(79/50)
Generalmajor Kristin Lund, Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) ved
Forsvarets stabsskole
Erfaringer og opplevelser fra tiden som styrkesjef på Kypros
Mandag 28. november
(37/20)
Oberst Petter H. F. Lindqvist, Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) ved
Forsvarets stabsskole
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Militær maktbruk for beskyttelse av sivile - norsk bidrag til smart peacekeeping?
Mandag 5. desember
(70/45)
Contre-Amiral (FRA N) Stanislas DE LA MOTTE, Head of International Relationship; French
Navy
The French Strategy with emphasize on Naval operations in the High North
Julegilde etter foredraget.
4.3.3 Clausewitz-seminar

Clausewitz-seminaret ledes av en arbeidsgruppe bestående av general(p) Sverre Diesen,
professor Janne Haaland Matlary og generalmajor(p) Tom H. Knutsen.
Møtene har vært gjennomført i OMS sine lokaler i tiden 16:00-17:30, og vi har hatt 15-20
deltagere på vært møte. Deltagerne har vært meget kompetente fagfolk innenfor Forsvaret,
akademia og industri/næringsliv.
Det har i 2016 vært avholdt tre seminarer:
4. april 2016
Tema: «Europeisk forsvarsintegrasjon – være eller ikke-være for den trans-atlantiske link»
Innleder: Forskningssjef Asle Toje, Det norske Nobelinstitutt.
Kombinasjonen av amerikansk bekymring for utviklingen i andre deler av verden og
amerikanske statsfinanser som innebærer en sterkere begrensning i forsvarsutgiftene skaper
usikkerhet om amerikansk evne og vilje til å komme Europa til unnsetning i en krisesituasjon.
Samtidig er europeernes manglende vilje til burden sharing og deres manglende evne til å
samordne sine anstrengelser og få mer ut av sine forsvarsbevilgninger en kilde til amerikansk
irritasjon. Er sterkere europeisk samordning av forsvarspolitikken i ferd med å bli en forutsetning
for en fortsatt trans-atlantisk link?
18. april 2016
Tema:”European Defence Integration-a British Perspective”
Innleder: Air Marshal (retired, RAF) Sir Timothy Michael Anderson.
Air Marshal Anderson er jagerflyger og har en lang og omfattende karriere bak seg i RAF, bl a
som sjef Air Warfare Center, Assistant Chief of the Air Staff og leder for "Deep Theatre Attack
Capability" i MOD. Han har deltatt i flere operative kampanjer, og var bl a sjef for RAFs del av
luftkampanjen over Kosovo. Han har en Master fra King’s College London.
«In 2004, former NATO CMC Klaus Naumann and former SACEUR Joe Ralston wrote in a
study under the auspices of the Center for Strategic and International Studies (CSIS) in
Washington that “European defence integration is not an interesting option, it is an imperative”.
12 years down the road the results are not impressive and, at least until very recently, overall
European defence capabilities looked to be in decline. At the same time, growing Russian
assertiveness, debt and migration crises lead many to take a dim view of European solidarity
and apparent inability to integrate, even at the risk of losing global military and hence political
relevance. The possibility of a “Brexit” following a UK referendum on EU membership can only
add to uncertainty, increased rhetoric and chest beating, but would appear to offer little in
support of Generals Naumann and Ralston’s call to arms. Given these circumstances, is there a
way forward for a more cohesive and realistic European defence policy? »
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31. oktober 2016
Tema: "Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe" (Palgrave
Macmillan 2016)
Innledere: Professor Janne Haaland Matlary og oberstløytnant Tormod Heier.
Ny bok nylig publisert av professor Janne Haaland Matlary og oberstløytnant Tormod Heier
(red). Boken gir en analyse av russiske og europeiske normer for politiske handlemåter innen
områder som internasjonal rett, etikk, strategi og bruk av makt. Boken tar utgangspunkt i
Russlands annektering av Krim, den påfølgende involveringen i Ukrainas indre anliggender og
den militære intervensjonen i Syria og prøver å gi svar på hvordan de russiske handlinger bør
forstås og det stilles spørsmål ved om Vestens respons er godt nok tilpasset den nye situasjonen.
4.4 OMS – presse- og informasjonstjenesten
4.4.1 OMS hjemmeside på internett

Hjemmesiden: www.oslomilsamfund.no
OMS sin nye hjemmeside ble tatt i bruk årsskiftet 2015-2016. Den fungerte ikke som forventet,
og var svært tungvinn i bruk for web-master. Medlemsregistreringer og påmelding til Seksa
fungerte ikke tilfredsstillende og var ressurskrevende å følge opp. OMS har ikke oversikt over
hvor mange som har forsøkt registrert seg som nye medlemmer, og som ikke har kommet frem
til Direksjonen igjennom systemet.
Hjemmesiden skulle dekke tre primære funksjoner:
•
Kommunikasjon med det allmenne publikum i tillegg til å virke rekrutterende mot
målgruppene, også via sosiale media (åpen for alle).
•
Eksklusiv kommunikasjon til medlemmene (passordbeskyttet, under innkjøring).
•
Arbeidsverktøy for saksbehandling i direksjonen (passordbeskyttet, ikke opprettet)
Ingen av de innførte funksjonene har fungert tilfredsstillende.
Hjemmesidene var gammeldags bygget opp med en rekke databaser og komplisert struktur.
Oppsett og design var svært låst og lite fleksibelt, og kunne bare endres av administrator i
England. Dette gjorde hjemmesidene vanskelig å vedlikeholde og oppdatere.
I desember 2016 valgte OMS å si opp avtalen med det engelske selskapet og ta over utvikling og
drift av vår hjemmeside selv. Webmaster i OMS meldte domenet vårt hjem og satte opp sikker
protokoll (https) på den nye hjemmesiden, som krypterer all kommunikasjon på domenet.
Utviklingen av ny hjemmeside ble iverksatt av web-master i romjulen 2016 og den vil bli
utviklet videre i 2017.
4.5 Sosiale aktiviteter
4.5.1 Juletrefest

Torsdag den 7. januar 2016 ble det arrangert juletrefest der OMS-medlemmer kunne ta med slekt
og venner. Firmaet Tor Arnes juletrefest var innleid og ledet gang rundt juletreet samt underholdt
og aktiviserte barna. Det ble servert pølser, boller og brus til barna. I salongene ble de voksne
servert julekake og kaffe. Juletrefesten ble avsluttet med besøk av julenissen som delte ut
godteposer. Det var 34 barn og 50 voksne til stede. Pris pr deltaker var kr 100,4.5.2 Nyttårsball

Nyttårsballet ble avholdt lørdag 9. januar 2016. Det var 80 deltakere til stede. Vertskap var
formann, kommandørkaptein Iren Isfeldt med oberst Kristian Lund og formannen i
arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum med fru Merete Ones. Kveldens
hovedgjest var generalløytnant Erik Gustavsson. Mens gjestene ankom og inntok sin aperitiff,
ble det spilt hardingfele ved professor Sven Kristoffer Nyhus og Åshild Breie Nyhus.
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Formannen ønsket gjestene velkommen og introduserte aftenens toastmaster, generalmajor
Gunnar Rolland. Generalmajor Tom Henry Knutsen utbrakte Hans Majestet Kong Harald Vs
skål. Talen for damene ble holdt av brigader Geir Kjøsnes og talen for herrene ble holdt av major
Ingrid Hernes. Æresgjest Erik Gustavsson takket for maten. Dansen åpnet med polonese ledet av
formannen og formannen i arrangementskomiteen med ledsagere, og musikken ble besørget av
Sven Jøran Michelsen som spilte til kl 01.00. Kuvertprisen var henholdsvis kr 1000,- for
medlemmer og kr 1200,- for gjester.
4.5.3 Samfundets 191-årsdag

I anledning Samfundets stiftelsesdag 1. mars 1825, ble den tradisjonelle årsmiddagen avviklet
fredag 4. mars 2016. Vertskap var formannen, kommandørkaptein Iren Isfeldt og formannen for
arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum. Hornblåsere fra H.M. Kongens Garde
spilte fanfare ved æresgjesten, H.M. Kong Harald Vs ankomst. Hovedbordet var tradisjonelt
plassert under maleriene av D.D. M.M. Kongen og Dronningen. To representanter fra Kungliga
Krigsvetenskapsakademin deltok. Formannen ønsket gjestene velkommen til bords og
introduserte deretter aftenens toastmaster, brigader Jørn Buø.
Talen for Fedrelandet ble holdt av oberstløytnant Vidar Vik og talen for Samfundet ble holdt av
oberstløytnant Ranie E. Tomter. Generalmajor Per Erik Rygg takket for maten.
Etter middagen ble det servert kaffe avec i de tilstøtende salonger. Kuvertprisen var kr 600,-.
Det deltok 85 medlemmer, foredragsholdere og gjester under middagen.
4.5.4 Den Glade Majors Ordensmesse

Den Glade Major er Oslo Militære Samfunds egen husorden. Den ble innstiftet ved en
julemiddag den 18. desember 1929 under ledelse av Stormester med assistanse av Cansellichef,
Ceremonimester, Bøddel og Herold.
Årets ordensmesse ble gjennomført 12. februar 2016 med 23 deltagere. Kuvertpris kr 700,-.
Formålet med denne høit fortjenede og distinguerede orden er:
1. Fremme av godt og varigt Kameradskap og det Selskabelige Samvær inden Oslo Militære
Samfund
2. Paaskjønnelse for fremragende Fortjenester af det under pungt 1 nævnede – samt for
glimrende Prestationer udi Billiarden og ved Spildebordet, Spisebordet eller Drikkebordet
3. At give et varig Minde om det som ”den gang” var.
Fra de mest aktive ved spillebordene og ved samfunnets ulike arrangementer tas det normalt opp
to – tre nye riddere hvert år. Ordenen har etter hvert mange ordensbrødre og -søstre og er støttet
økonomisk av Oslo Militære Samfund.
4.5.5

17. mai

I anledning feiringen av Grunnlovsdagen holdt OMS åpent hus i regi av restauratøren. Mange
medlemmer nyttet anledningen til å stikke innom. Det var anledning til å kjøpe smørbrød, kaker
og forfriskninger.
4.5.6

Sommertur

Årets sommertur ble gjennomført lørdag den 11. juni 2016 og gikk med buss til Oscarshall
jaktslott på Bygdøy. Før omvisningen var det frem med picnickurv med tilhørende forfriskning
levert av Norsk Folkemuseum og ”picnic in the garden” i fine omgivelser rundt jaktslottet. Det
var herunder muligheter til å bese H.M. Dronning Sonjas utstilling i kjøkkenbygningen.
Deltageravgiften var satt til kr 300,- pr pers alt inklusive. Totalt 38 medlemmer og gjester deltok
på dette arrangementet. Direksjonen har fått mange positive tilbakemeldinger.

10

4.5.7

Soirée

Direksjonen vedtok etter forslag fra Arrangementskomiteen å avlyse Soiréen også i år da det
gjennom de siste årene hadde vist seg vanskelig å samle nok deltagere til et slikt arrangement.
4.5.8

Kommandør Gades Kalkunaften

Kalkunaften ble avholdt etter det ordinære foredrag, mandag 21. november 2016. Det deltok 64
medlemmer. Major Aasmund Setsaas var kalkunmester for 15.gang. Major Hans Henrik
Thaulow var maestro for fjerde gang. De kalkunære embetsmenn var oberstløytnant Ranie
Tomter og kaptein Åsmund Aleksander Olafsen. Offisiell kalkunfrembærer var kommandør Jon
Meyer.
Samfundets staselige punsjebolle kom aldri ut av skapet denne aftenen. Dette skyldes en lås som
ikke lot seg åpne. Punsj ble servert i tilstrekkelige mengder fra kjøkkenets kanner. Det ble loddet
ut 32 kalkuner og en kalkun ble gitt i gave til kalkunmesteren.
4.5.9

Julegilde

Julegilde, denne gang med den tradisjonelle torskemiddagen ble avholdt under årets siste
mandagsmøte, 5. desember 2016. 45 medlemmer deltok under middagen. Kuvertprisen var som
for Seksa.
5

Norsk Militært Tidsskrift (NMT)

5.1 Utgivelse

I 2016 ble det gitt ut fire nummer av NMT med totalt 280 sider. Hver utgivelse hadde et opplag
på 2500.
5.2 Abonnenter

Medlemmer av OMS får tidsskriftet som del av medlemskapet. I tillegg har NMT direkte
betalende abonnenter og et beskjedent, men stabilt salg gjennom Narvesen. NMT har et lite
antall gratisabonnenter, som omfatter offentlig pålagt avlevering samt utveksling av NMT med
andre tidsskrifter. I tillegg sendes tidsskriftet til bibliotekene og FD.
5.3 Redaksjon

Oberstløytnant Harald Høiback var NMTs redaktør i 2016. Flaggkommandør Hans Christian
Helseth har vært fast leverandør av notiser til Fokus-spalten. Tilgangen på relevant militærfaglig
stoff og annonser tilsier at NMT også neste år kommer ut med fire nummer. Den redaksjonelle
profilen legger som før vekt på analyserende fagstoff, og ønsker å dyrke artikler basert på
innsikt. OMS skal ikke konkurrere med det store antall av Forsvarets publikasjoner og
tidsskrifter som arbeider for Forsvaret om nyhetsstoff og stoff med generell informasjon. NMT
har en oppgave i formidlingen av profesjonelt forsvars- og sikkerhetspolitisk fagstoff.
NMT har egen hjemmeside, www.nor-miltids.com og med e-post rednmt@getmail.com. Her
ligger NMT utgaver frem til høsten 2016. Deretter ligger bladene under www.normiltids.com/NMT. Det ligger link til disse sidene på www.oslomilsamfund.no.
For å øke kunnskapen om, og tilgjengeligheten til artiklene i NMT, legges hele nummeret ut på
nett samtidig som det kommer i abonnentenes postkasser.
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5.4 Forretningsførsel

Cox AS, Bergen, er både annonseakkvisitør, utfører layout og ivaretar trykking.
Annonsemarkedet er gjennom flere år blitt ansett for å være vanskelig. Omfanget av Cox AS
arbeid for NMT er en funksjon av annonseinntektene i NMT, samt et økonomisk bidrag fra NMT
pr nummer. NMTs kontorhold er videreført i Tollbugaten 10 i 2016. Regnskapet har blitt ført av
Stein W. Johansen.
5.5 Økonomisk støtte/bidrag

Tildelingen over forsvarsbudsjettet for året 2016 inngikk i tildelingen til OMS. NMT fikk
overført kr 113.000,- av det samlede statstilskuddet for OMS og NMT.
6 Norsk Militært Tidsskrifts prisoppgave og årets artikkel 2016
6.1 Prisoppgave

Det innkom kun én besvarelse av prisoppgave i 2016. Tilsynskomiteen gikk grundig gjennom
besvarelsen, og besluttet enstemmig at besvarelsen ikke var på et slikt nivå at det fortjente pris.
6.2 Årets artikkel

Årets artikkel ble «Russlands intervensjon i Syria» av Kristian Åtland (NMT nr 3/2016).
Begrunnelse: «Artikkelen er svært innsiktsfull, leservennlig og med en meget god og presis
språkføring. Artikkelen er grundig underbygget av et solid kildetilfang, og vitner om anselig
innsikt i en pågående konflikt med en svært kompleks aktør- og interessesfære, i et til tider
kaotisk mediebilde. Spesielt må fremheves forfatterens evne til å sammenfatte dette omfattende
materialet, og ikke minst gjøre det tilgjengelig for den allmenne leser, noe som er en bragd i seg
selv. Artikkelen er både relevant og aktuell med tanke på utviklingen i Syria, og formulerer et
realistisk bilde av Russlands rolle i regionen både militært og politisk.»
Tilsynskomiteen ønsker også å fremheve artikkelen Kald krig – refleksjoner fra en «kald kriger»
av Hjalmar Inge Sunde. Generalens mange og sentrale stillinger under den Kalde krigen har gitt
ham en unik helhetsoversikt som han deler med leseren gjennom en fascinerende fortellerevne.
Artikkelforfatteren roses for å heve blikket og gi leseren det store bildet av hva denne viktige
perioden i nyere norsk historie har betydd for Norge som nasjon, og kanskje spesielt den nordnorske landsdelen.
Tilsynskomiteen vil avslutningsvis fremheve kvaliteten på bokanmeldelsene som er blitt
publisert i løpet av 2016. Komiteen har fulgt utviklingen på disse de senere årene, og berømmer
hvor innsiktsfulle og velskrevne de er.
7 Gaver/bidrag
7.1 Forsvarsdepartementet

OMS ble etter søknad tildelt kr 363.000,- for 2016. Direksjonen øremerket kr 113.000,- til NMT,
og de øvrige midler (kr 250.000,-) til OMS’opplysningsarbeid.
8 Fonds og legater
8.1 Hedda og Johan L’oranges husfond

Legatet er ikke belastet i 2016.
8.2 Oslo Militære Samfunds venners vedlikeholdsfond

Fondet er ikke belastet i 2016.

12

8.3 Oberst I Jetmund Engesæth og hustru Wencke Engesæths legat

Legatet er belastet med kr. 7.000,- for delbetaling av underholdningsinnslaget under juletrefesten
i januar.
8.4 Kommandør John A. Gades Kalkunfond

Fondet er belastet med kr 3.500,- til delvis dekning av kostnader til kalkuner til utlodning på
kalkunaften.
8.5 Kommandør Kåre Berg og hustru Else Kari Bergs legat

Legatet er belastet med kr. 4.000,- til delbetaling av underholdningsinnslaget under juletrefesten
i januar.
8.6 Major Henry Aargaards legat - reisestipend

Det kom ingen søknader til legatet. Det ble heller ikke brukt stipendmidler i 2016.
9 OMS hederstegn tildelt i 2016
Gull: ingen
Sølv: ingen
Bronse: Major Ingrid Hernes.
10 Eiendommen
10.1

Myntgata 3

Vedlikeholdet av bygningen har gått som planlagt med en kostnad på kr 725.000,-. Utskifting av
vindu i Storsalen ble den største utgiftsposten på kr 365.000,- (10 % over anbud grunnet innspill
fra Riksantikvaren). Det ble satt inn nytt frisklufts aggregat til kjøkken (HMS-tiltak). Dette
kostet kr 200.000,-. Oppussing av vindfang og utgang Gade-rom m/varmekabler kom på kr
100.000,-. Halvparten av dette beløpet vil bli dekket av gave fra Kongsberg Defence.
10.2

Inventar

Ingen kostbare anskaffelser i 2016. Diverse småinnkjøp foretatt av Intendant, hvorav nye crester
er den største utgiften. Totalt utgifter på kr 56.046,-.
10.3

Teknisk anlegg

Konveksjonsovnen på kjøkkenet ble skiftet. Kostnaden på kr 119.858,- var ikke planlagt. I
forbindelse med nytt friskluftsaggregat måtte sikringsskapet flyttes og bygges om (ca. kr
45.000,- i ekstra kostnader).
10.4

Forsikringer

Forsikringen i Gjensidige gikk opp 10 % til kr 66.056,-.
10.5

Portrettsamlingen

Et portrett er reparert på Selskapslokaler AS bekostning. Samlingen ble ikke avfotografert i
2016. OMS har fått midler til dette og planlegger å gjennomføre fotograferingen i 2017.
11 Økonomi
Generelt vil Direksjonen påpeke at driften av OMS med til dels store utgifter til vedlikehold av
Myntgaten 3 representerer en utfordring. Med omfattende vedlikehold i vente er det en risiko for
at Samfundet vil tære ytterligere på oppsparte midler dersom ikke tiltak iverksettes for å øke
foreningens inntekter.
Regnskapet for OMS for driftsåret 2016 innbefatter også resultatregnskap for NMT og fonds.
Det henvises til vedlagte resultatregnskap for OMS og NMT – og note 1 – fonds og legater.
Aksjeposten på 10.000 aksjer i A/S Veidekke har en markedsverdi ved årsskiftet på kr
1.230.000,-. I 2016 ble det betalt utbytte på kr 40.000,-.
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Resultatet før finansposter gir et underskudd på kr 370.568,- Det er utvist stor grad av
nøkternhet når kun de mest påkrevde vedlikeholdstiltak er iverksatt.
Av oppsparte midler er kr 4.742.817,- pr 31. desember 2016 plassert på foreningens konto i
Forsvarets Personellservice (FP), samt kr 136.566,- i bank. Direksjonen har i 2016 vurdert mulig
alternativ plassering av OMS midler og besluttet fortsatt å holde brorparten av egenkapitalen i
FP. Regnskapet for 2016 ble gjort opp med et samlet underskudd på kr – 35.117,Regnskapet for 2016 gir etter Direksjonens mening et rettvist uttrykk for Samfundets
økonomiske stilling og drift.
12 Bedriftsmedlemskap og gaver
Generalforsamlingen vedtok i 2015 å innføre bedriftsmedlemskap i OMS. Direksjonen har i
2016 sendt invitasjon til flere bedrifter, hvorav noen har takket nei, og noen ikke har svart.
Disse har takket ja til å inneha bedriftsmedlemskap:
• Kongsberg Defence Systems
• NAMMO AS
• Saab Technologies Norway AS
Årskontingenten var i 2016 kr 25.000,-. Kongsberg Defence Systems dekket også oppussingen
av inngangspartiet i OMS. I tillegg har Forsvarets Personellservice bidratt med støtte til
renovering av OMS’ malerisamling.
Bedriftsmedlemskap bidrar spesielt til drift og vedlikehold av Samfundsbygningen. Samtidig er
målet å kunne promotere disse bedriftene som gode støttespillere for OMS, da direksjonen anser
OMS som et betydelig merkevarenavn.
Direksjonen vil jobbe videre med å invitere til bedriftsmedlemskap i 2017.

Oslo, den 1.mars 2017

Iren Isfeldt (sign)
Formann
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Tor Egil Walter (sign)

