SAMMENDRAG
2017 har vært et aktivt år for styret. Det har blitt
avholdt 7 ordinære styremøter.
Å skaffe dyktige foredragsholdere til våre
temakvelder har vært krevende, men også
givende oppgaver for styret. Vi hadde i 2017
fem foredrag med meget god deltakelse. Styret
vil spesielt trekke fram foredraget om F-35 med
hele 175 til stede. De fleste temakveldene har
gitt LMS-R nye medlemmer.
Foreningen hadde pr. 31.12.2017 154
medlemmer.
LMS-Rs regnskap for 2017 viser at foreningen
har en akseptabel økonomi.

ÅRSBERETNING
Årsmøte i LMS-R 21.2.2018
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Periode
Rapporten omhandler styrets arbeid i perioden januar til desember 2017.
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Årsmøtet 2017
 Ordinært årsmøte for regnskapsåret 2016 ble avholdt 1. mars 2017 på Quality Hotel
Stavanger.
 Registrering av deltakere ble foretatt, i alt 23 fremmøtte.
 Godkjenning av innkalling – årsmøtet var lovlig innkalt og i tråd med foreningens
vedtekter (Jf. vedtektene som sier at Årsmøtet skal gjennomføres innen februar måned).
 Godkjenning av saksliste – Ingen merknader fremkom under møtet. Sakslisten ble
godkjent.
 2016 var et aktivt år for styret. Det har blitt avholdt sju ordinære styremøter, hvorav ett var
konstituering av styret.
 Årsmiddagen må sees på som en suksess. Flere medlemmer og representanter fra styret
deltok også på Remembrance Day både på Eiganes og på Sola.
 Gjennomgang av medlemslistene i LMS-R, viste et medlemstall på 123.
 Driftsregnskapet for 2016 ble fremlagt i revidert stand. Regnskapet ble godkjent.
 Handlingsplan og budsjett for 2017. Årsmøtet godkjente planen og budsjett for 2017.
 Valgresultatet er gjengitt under punkt 3.
 Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
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LMS-Rs styre i 2017
Leder
Svein Anders Eriksson
Nestleder

Harald Storlid

Styremedlem

Torbjørn Storslett

Styremedlem

Odin Leirvåg

Styremedlem

Alv Joa

Styremedlem

Kjell Ervik

Styremedlem

Anita Aadnevik

Varamedlem

Helge O Sandnes

Varamedlem

Asbjørn Hammer

Varamedlem

TBA

Revisor:
Revisor:
Revisor:
Valgkomite:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Gunnar Rokkones
Ragnar Brun
Liv Unni Folven
Berit W Stellander Wøien
TBA
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Styrets arbeidsutvalg:
 Leder Svein Anders Eriksson
 Nestleder Harald Storlid
 Sekretær Kjell Ervik
4 Styremøter
2017 har vært et aktivt år for styret. Det har blitt avholdt sju ordinære styremøter, hvorav
styremøte nr. 2/2017 var konstituering av styret.
5 Administrative og organisasjonsmessige tiltak
1. Spesielle styreoppgavene har vært fordelt som tidligere år:
 Innkallinger, saksforberedelser, møteledelse – Svein Anders
 Sekretær og SIFOR kontakt - Kjell.
 Regnskap – Torbjørn
 Profileringsartikler – Torbjørn og Harald
 Medlemsregister og rekruttering – Kjell, Anita og Harald
 Facebook - Anita
 Artikler i LuftLed - Odin
 Møtelokale og bevertning – Harald og Alv
 Luftforsvarets historie –Helge og Odin
 Luftforsvarets årsmiddag – Harald og Asbjørn, Alv
2. Ca. 40 saker er behandlet av styret i 2017. Her inngår korrespondanse med andre
organisasjoner, LMS sentralt, mv. Av viktige saker som kan nevnes er: Diskusjon og vedtak
om temakvelder og foredragsholdere og deltakelse på flydagen på Sola flystasjon.
3. Styrets kommunikasjon skjer ved e-post og annonsering på LMS’ hjemmeside. Dette har etter
styrets mening på alle måter bedret kommunikasjonen med våre medlemmer. Styret har også
sendt artikler fra alle temakvelder og andre aktiviteter til Luftled. Alle artiklene har vært av
høy faglig kvalitet og fremmer LMS-R på en god måte.
6 Medlemsoversikt
Ved utgangen av 2017 var det registrert 154 medlemmer i LMS-R. Styret hadde en målsetting om
en medlemsvekst på 10 nye medlemmer i 2017. Dette målet ble overgått grunnet svært god
rekrutering under temakvelder og under flydagen på Sola flystasjon.
Styret har som vanlig brukt en del tid til opprydding i medlemsregisteret og det gjenstår fremdeles
noen undersøkelser for medlemsoversikten i LMS-R er komplett. Medlemslisten er tilgjengelig
under årsmøtet for personlig kontroll.
7 Økonomi og profileringsartikler
LMS-Rs regnskap for 2017 viser at foreningen nå har en akseptabel økonomi. Vi er fremdeles
avhengig av driftsstøtte fra LMS sentralt for å kunne gi gode faglige og sosiale tilbud til LMS-Rs
medlemmer.
LMS-R har fortsatt en stor beholdning av profileringsartikler. Styret har annonsert på LMS sin
hjemmeside for å øke omsettingen og redusere bundet kapital. Detaljer i fm salg av artiklene
fremgår i egen oversikt som behandles i fm regnskapet for 2017.
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Aktiviteter

8.1 Foredrag:

Styret har i 2017 videreført sin strategi vedrørende temakvelder med tidsriktig innhold for
medlemmer og andre med forsvars/luftmilitær interesse.









Etter årsmøtet i 2017 holdt Atle Brundtland et foredrag om Luftforsvarets deltakelse under
den treårige norske Antarktis-ekspedisjonen der de vinteren 1958/59 - fra to Otter’e fotograferte det meste av Dronning Mauds land som Norge hadde annektert i 1939. Dette
sikret Dronning Mauds land som «norsk territorium».
Den 19.4.2017. fikk vi besøk av leder LMS, oberst Bjørn Stai, som hold et glimrende
foredrag om «Luftforsvaret 2025». Foredraget omhandlet ny langtidsplan for forsvaret og
konsekvensene for Luftforsvaret.
Den 15.5.2017 fikk vi besøk av OK Christian Keyser-Amundsen, som holdt et foredrag
basert på sin masteroppgave om «Kampen om Svalbard 2030 – norsk eller russisk
dominans».
Den 27.9.2017 fikk vi besøk av generalmajor Olav Aamodt som holdt et engasjerende
foredrag om «F-16 Fighting Falcon – hvorfor og hvordan». Over 80 deltakere hørte
foredraget og LMS-R rekrutterte minst fire nye medlemmer etter foredraget og under
middagen.
Den 30.10.17 fikk vi besøk av oberst Nils Frøisland som holdt et foredrag om «Det nye
Luftforsvaret – den største moderniseringen av Luftforsvarets flåte i nyere tid».
Den 6.12.17 fikk vi besøk av generalmajor Morten Klever som holdt et foredrag om «F-35
– vet vi hva vi får?». Oppmøtet slo alle rekorder. Til sammen 175 engasjerte medlemmer
og andre med interesse for luftmakt deltok på foredraget. LMS-R rekrutterte fem nye
medlemmer etter foredraget.

Hver temakveld har samlet mellom 50-60 engasjerte personer og har blitt avsluttet med en god
dialog og servering av kaffe og frukt. Flere medlemmer har benyttet kvelden til en tallerkenrett (til
en fordelaktig pris) på hotellet. Dette er et populært tiltak som vil videreføres også i 2018.
8.2 Andre aktiviteter




Den 10. og 11.6.2017 deltok LMS-R på flydagen på Sola med egen stor og flott stand. Standen
var meget godt besøkt og LMS-R rekrutterte åtte nye medlemmer. Salget av LMS artikler
(caps og T-skjorter) gikk også meget godt. Flydagen var et flott og godt besøkt arrangement.
Den 12.11.2017 deltok flere fra styret på Remembrance Day på Sola kirke. Leder LMS-R var
fanebærer ved Commonwealth gravene under høytideligheten. Sola flystasjon var dessverre
ikke representert i år.

8.3 Sosiale arrangementer:

Den 10.11.2017 arrangerte LMS-R Luftforsvarets årsmiddag som var den 21 i rekken. Dette er en
tradisjonell markering av årsdagen for Luftforsvarets stiftelse og ble som vanlig arrangert på
Quality Airport Hotell Stavanger. I alt 36 personer og ordføreren i Sola kommune var til stede.
Kveldens hovedtaler skulle ha vært oblt. Kjell Bugge, sekretær i LMS hovedstyre. Av forskjellige
årsaker kunne han dessverre ikke komme, men hans tale til årsmiddagen ble lest opp av leder
LMS-R, Svein Anders Eriksson. I tillegg orienterte oberst Nils Frøisland om framtidig struktur og
ledelseselement på Sola flystasjon.
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Samarbeid og kontakt
Vi har samarbeidet med:
 Sikkerhetspolitisk Forum i Rogaland (SIFOR)
 Jærmuseet/ Flyhistorisk museum Sola
 Agder og Rogaland HV distrikt (HV 08)

Vi har vært invitert til og deltatt i følgende arrangementer:
 9. mars: Årsmøte i LMS. LMS-R deltok med Odin Leirvåg.
 6. des.: Pga sykdom deltok LMS-R ikke på LMS’ årlige strategiseminar som denne
gangen ble avholdt på Rygge flystasjon. Fyldig statusrapport var sendt i forkant.
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Oppsummering fra året
2017 har vært et aktivt år for styret. Det har blitt avholdt 7 ordinære styremøter, hvorav
konstituering av styret den 22.3.2017 (styremøte nr. 2/2017). Luftforsvarets årsmiddag må sees
på som en suksess. Denne gangen deltok ordføreren i Sola kommune som invitert gjest.
De fem temakveldene hadde godt oppmøte og svært gode foredragsholdere. Styret vil spesielt
trekke fram foredragene til generalmajor Olav Aamodt om F-16 med over 80 deltakere og
generalmajor Morten Klevers foredrag om F-35 med 175 deltakere.
Styret har en fremtidsrettet strategi for informasjon og kommunikasjon. All kommunikasjon
med medlemmene foregår nå elektronisk. Siden 2011 har informasjon om LMS-R sine
aktiviteter blitt sendt inn som artikler i LUFTLED. Alle temakveldene har blitt dokumentert
med bilder og artikler. Disse har er utarbeidet av styremedlem Odin Leirvåg, er av vært av høy
faglig kvalitet og blitt meget godt mottatt.
LMS-R har ett medlem med i LMS hovedstyrets arbeidsgruppe for å kartlegge Luftforsvarets
minnesmerker i utlandet. Etter planen vil det legges ned krans ved ett eller flere av disse
minnesmerkene under Luftforsvarets 75-årsjubileum i november 2019.
Styrets strategi er at epost, Facebook og vår del på LMS’ hjemmeside skal være styrets
kommunikasjonsportaler med våre medlemmer. Aktivitetsoversikt for vår/høst sendes
medlemmer på e-post og har blitt oppdatert regelmessig. Styret opprettet i 2017 en egen side på
Facebook hvor det legges ut informasjon om våre aktiviteter. Facebook har blitt en viktig
kommunikasjonsportal med våre medlemmer og har ca. 130 følgere.
Det er viktig å holde fokus på LMS-R sitt formål og styre foreningens aktiviteter deretter.
Styret vil fortsette med å arrangere temakvelder med tidsriktig tema og med gode
foredragsholdere og har lagt opp et aktuelt og spennende program for våren 2018.
Styret har annonsert temakveldene gjennom Stavanger Aftenblad og ved spredning av
egenproduserte plakater på epost og i lokalmiljøet. Styret har vurdert annonsering i SA som lite
hensiktsmessig og vil ikke fortsette med dette i 2018.
Styret har i 2017 avholdt alle sine medlemsmøter på Quality Airport Hotel Stavanger. Denne
praksisen vil bli videreført i 2018.
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Medlemsmassen i LMS-R har vokst over styrets forventning og rekruttering av nye medlemmer
har vært svært god i 2017. Styrets strategiske satsing er å få flere medlemmer og
styremedlemmer blant stadig tjenestegjørende personell i Luftforsvaret i 2018.

Tananger 21. februar 2018

----------------------------------------------------Svein Anders Eriksson,
Leder LMS-R
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