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Webmaster
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(Utmeldt – erstatning må skaffes)
(På valg 15.05.2003)

Faseforskyvning for å få overlapping
Faseforskyvning for å få overlapping

2002-2004

Medlemsmøter
Det er avholdt 7 medlemsmøter
Dato
17 sep 2002:
19 sep 2002:
17 okt 2002:
14 nov 2002:

Tema
Utflukt til Trangen – orientering om trefningen i 1808
Artilleribataljon/Setermoen – status
Fellesoperativt hovedkvarter – status
Østerdal garnison – Hærens kampvåpen

30 jan 2003:
20.feb 2003:

Status for Artilleriet
Orientering om Merkesaken fra HST,
deretter foredrag om Forsvarets luftvern
Kystforsvaret – før og nå
Feltartilleriet 2010-2020

20 mar 2003:
24 apr 2003:

Frammøtet på medlemsmøtene har også i denne perioden ligget på 25-30 medlemmer.
3.

Medlemsaktivitet
17 sep 2002 arrangerte foreningen utflukt til Trangen syd for Flisa. Oblt Mørkhagen orienterte om detaljene rundt
trefningene ved Trangen i 1808, om dårlig utstyr og diverse tilfeldigheter, og tok oss med de rutene datiden soldater
hadde tatt seg fram i dyp snø.

4.

Medlemstallet
Foreningen har pr 12 mai 2003 totalt 234 betalende medlemmer. Tallet 234 inkluderer foreningens to
æresmedlemmer:
Oberst Thorbein Gamst, og oberstløytnant Oddvar Wæhler.

5.

Informasjon til medlemmene
Foreningen har redusert utsendelse av møteremindere forut for møtene grunnet forsiktig økonomi. Møteremindere
har imidlertid blitt sendt ut til stadig tjenestegjørende offiserer pr mail på Forsvarets intranett. Foreningen har videre
kommet på nett med egne internettsider igjen etter at de gamle sidene forsvant da tjenestetilbyderen gikk konkurs.
De nye sidene finnes på
www.artilleri.no
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6.

Foreningens premie til beste elev i artillerifag BSFA og BSLV
Premiene ble overlevert på vanlig måte av representant for AOF. Nærmere om saken kommer på foreningens
nettsider.

7.

Norsk Artilleritidsskrift (NAT)
NAT har kommet ut med bare ett nummer i 2002 pluss ett spesialnummer trykket i 2002, men utgitt i 2003. For
2003 er det planlagt utgivelse av 2 nummer tilsammen. Nevnte spesialnummer inneholder oversikt over NATs siste
50 år.

8.

Merkesaken
Ved en rask operasjon ble alle Hærens merker tegnet på nytt, og gamle merker inkl vårt artillerimerke satt til side.
Dette ble gjort uten at saken var gjennom de vanlige høringsrunder. Foreningen ble i siste liten klar over hva som
var i ferd med å skje, og nedsatte et hurtigarbeidende utvalg. Foreningen tilskrev deretter Generalinspektøren for
Hæren samt Artilleriinspektøren.
Foreningen har på telefon med HST fått bekreftet at det gamle artillerimerket likevel blir videreført som
Artilleriinspektørens eget merke, og at Artilleriet således får bevart merket sitt. Formelt utgis det beslutning om alle
nye og gamle merker og emblemer rundt månedsskiftet juni/juli. AOF vil få formelt brev tilsendt i posten.

9.

Rekruttering av nye medlemmer – utredning av §4
Ad utredning av lovenes § 4 medlemsskap. ”Skal det åpnes for medlemsskap for mannskaper?” ble det besluttet
nedsatt et utvalg for å utrede saken. Ettersom det ikke viste seg mulig å få noen medlemmer til å delta i
utvalgsarbeidet, ble styret nødt til å ta denne utredningen selv.
Styret har etter arbeid med saken kommet til at det er hensiktsmessig at man avventer dette spørsmål. Siden lovene
ble endret på siste Generalforsamling, er det allerede åpnet for at alt artilleribefal kan være medlemmer. Dette er
allerede en utvidelse av de regler som tidligere gjaldt, og muliggjør bl.a at vi kan få medlemmer fra f.eks KOF og
LVABF.
Disse to organisasjonene har ca 60-80 medlemmer hver seg, og har begge vært ”sovende foreninger” i ca 10 år.
AOF har tilskrevet begge foreninger to ganger og vært i telefonisk kontakt med dem. Styret har forhåpninger om at
vi kan etablere et nærmere samarbeid i det kommende år.

10.

Andre Møter
Det har vært avholdt 9 styremøter (5 sep, 3 okt, 31 okt, 28 nov i 2002. 16 jan, 13 feb, 13 mar, 3 apr og 12 mai i
2003).
Behandlede saker har i hovedtrekk vært:
- Foreningens og NATs økonomi
- Utarbeidelse av høst og vårprogram samt årsberetning
- Rekruttering av nye medlemmer
- Merkesaken
- Nettsidene ifm at de måtte etableres på nytt
- Utredning av lovenes §4 om medlemskap
- Bevaring av NAT for ettertiden ved lagring på Riksarkivet
- Salg av boken Haslemoens historie

11.

Diverse
Foreningen har også siste år vært representert ved St Barbara-feiringen ved Haslemoen. Deltagelse i Fredrikstad ble
annulert da det ikke ble arrangert Barbara-feiring der i 2002.

Jan Petter Husebye
Formann AOF

Morten E Lindäck
Sekretær

