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Medlemsmøter og andre aktivieter
Det er avholdt 22 medlemsmøter/utflukter/aktiviteter i perioden hvor nær alle er omtalt i NAT.
Frammøtet på medlemsmøtene/utfluktene har i perioden variert i området 5-40 medlemmer.
AOF Nord
Lokalforeningen på Setermoen er i ferd med å etablere seg, og har allerede gjennomført
medlemsaktiviteter, der moderforeningen (AOF) har deltatt på en utflukt til Adolfkanonene på Trondenes
og en utflukt til krigsminne-museet i Narvik.
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Øvrige artillerimiljøer
Artillerimiljøet i Arendal og i Kristiansand er presentert i NAT etter at invitasjon om å skrive ble sendt ut.
AOF har også besøkt andre artillerimiljøer og skrevet om deres aktiviteter i NAT.
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Vedtekter for NAT
Utkast til oppdaterte vedtekter for NAT er foreslått fra AOF til artillerimiljøet på Rena, og arbeidet er i
prosess.
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Modellkammeret på Haslemoen
AOF har vært i kontakt med Artilleriinspektøren, og inspektøren har skrevet til HST for avklaringer. HST
har meddelt at de ikke vil støtte prosjektet med å få ordentlig isolering på det utpekte eldre bygget bak
kapellet på Rena, før policy for museumsvirksomhet mv er utarbeidet. Slik policy finnes allerede, og det
er ikke bragt på det rene om HST da ev mener at det må lages helt NY policy eller ikke. Styret oppfatter
at saken med det siste utspillet fra HST treneres unødvendig lenge, og vil derfor foreslå at det settes ned
en prosjektgruppe for å snarest få modellkammeret til Rena. (Fremmes under innkomne saker).
Historieskriving mv
Historieskriving er i prosess i regi av Rena mht regimentshistoriene (AR1 og AR6). Befalsskole-historien
fra slutten av 90-tallet og fram til nå er i oppstartsfasen.
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Artillerijubileum
AOF deltok på artillerijubileet som Rena arrangerte ifm at det var 55 år siden Ob Gamst ble sjef for den
første selvdrevne artilleriavdeling i Norge. En nyrestaurert M7 fra verkstedet i Bjerkvik gledet alle
veteranene og andre besøkende som hadde møtt fram. Det ble også arrangert åpen dag på Rena samtidig
og mange skuelystne besøkte Rena denne dagen.
Saluttkurs for Forsvaret
Saluttkurset ble i 2013 gjennomført for åttende gang. Kurset er med på å holde høyt sikkerhets-fokus mht
saluttskyting, og det er fortsatt god tilgang på kursdeltagere fra Hæren og HV. Det er også noe deltagelse
fra utlandet.
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Bestemannspremier
AOF deltok i juni 2012 på avslutningshøytideligheten for GBU-kullet på Setermoen, og delte ut
bestemannspremie.
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Priser for 2012-2013 ifm artikler i NAT og annen innsats
Styrets fagkomite har for perioden 2012-2013 valgt ut følgende vinnere som ved henvendelse til Rena
(Maj Finn Fleischer) vil få en flaske Salut Aquavit (ev tilsv kronebeløp):
- Ifm NAT: Grenader Mattias Eriksen (Btt P) ifm artikkelen "Batteri P i Halkavarre skytefelt"
- Ifm annet: Cato Harviken for gjennom stor innsats i 10år som Stormester å ha løftet Stae Barbara på
Rena til nye høyder
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Diverse saker
Noe ekstra artillerirekvisita er bestilt opp og er tilgjengelig via sekretær i AOF ila forsommeren 2013.
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