Referat fra Arb.utvalgsmøte i
Kristiansand Militære Samfunn
Tid:

Tors 25. Sept, kl 1900

Innkalt av:

Vera Welle

Sted: Offisersmessen

Ordstyrer:

Vera Welle

Referent: Erling Stausland

Deltakere:

Navn:

Adresse:

Møtt/Ikke
møtt

Formann KFSG/KFF

Erling Stausland

erling.stausland@colorline.no

Møtt

Formann KMS/ KFB

Vera Welle

vwelle@online.no

Møtt

NROF

Gunnar Auestad

g-auest@online.no

Møtt

FPFK

Willy Opland

n/a

Møtt

KFF/ SMS

Espen Wold

Espen.wold@getmail.no

Møtt

LFPFK

Roald Skretting

n/a

Møtt

Lauget

Ikke møtt

Marvika Siv

Ikke møtt

CAC

Forfall

FN/NATO

Ragnar Olsen

Ragn-olsen@c2i.net

Forfall

Styret KMS/KFSG

Ingvart Andersen

iandersen@xstratanickel.no

Forfall

Styret KMS/KFSG

Kolbjørn Evensen

ko-eve@online.no

Forfall

Styret KMS/KFSG

Odd R Bentsen

odd.bentsen@losmail.no

Forfall

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Vera ønsket velkommen og satt møtet kl. 1900
Styret var beslutningsdyktig.
1.

Godkjenning av innkalling.

Vera

Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.
2.

Protokoll fra Generalforsamlingen 28. april.
Siden Jan Larsen fortsatt ikke har svart, anser styret at den
protokollen styret har utarbeidet for å være den gjeldende.
Arbeidsutvalget var enig med styret. Gunnar Auestad
foreslo at han kunne underskrive protokollen sammen med
Vera siden han var ordstyrer under generalforsamlingen.
Dette var det enighet om.
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Vera

Tidsfrist

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

( I etterkant av møtet har Jan Larsen skrevet under på
styrets forslag til protokoll, så da skulle denne saken være i
orden.)
3.

Fremtiden KMS/ KFSG
Arbeidsutvalget som har sett på denne saken, foreslo for
Vera
styret at det bør avholdes et møte hvor hver forening sender
formann pluss en representant for å diskutere en mulig
sammenslåing. Likeledes foreslo utvalget at man bør prøve
å få til en så enkel sammenslåing som mulig.
Utvalget lager et forslag til brev som oversendes Vera for
utsendelse. Brevet sendes fra KMS og KFSG i fellesskap.
Foreningene bes styrebehandle brevet og gi sine svar
skriftlig innen 12. november.

Vera/
Erling

Foreningene innkalles så til diskusjonsmøte tirsdag den 2.
desember fra kl 17 til 19.
Julemøtet fortsetter så med Vidar Udjus som
foredragsholder.
4.

Møte og arrangementsoversikten.

Vera

Det ble lagt frem noen flere arrangementer som må inn i
listen. Vi nevner følgende:


NROF holder møte og omvisning med Kystvakten i
Marvika onsdag 15 oktober kl 1900. Åpent



NROF holder årsfest i Offisersmessen fredag 14
november for sine medlemmer.



KFF har foredragsaften med Kommkapt Bernt Harald
Utne i Offisersmessen onsdag den 22 okt. Åpent.



Julemøte KMS/KFSG tirsdag 2 desember med Vidar
Udjus og deretter servering



KFF prøver å få til et arrangement i forbindelse med
premieren på Max Manus filmen som er den 19. des.

Eventuelle andre arrangementer som kommer til bes
sendes til sekretæren, Odd Ridse Bentsen snarest. Listen
vil bli utsendt til foreningene så snart den er oppdatert.
5.

Eventuelt
NROF (Gunnar) tok opp saken med hvorledes KMS bør
forholde seg når de uttaler seg til pressen om saker på
vegne av alle medlemmene. Sak 08/35 i NROFs styremøte
12.08.08: ”Leder av KMS har i en konkret sak uttalt seg til
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Gunnar

Tidsfrist

Sak

Diskusjon og Konklusjon
pressen på vegne av medlemsforeningene. Selv om vi ikke
er uenige i de synspunktene hun ga uttrykk for, er dette
prinsipielt uheldig, og Gunnar tar dette opp i neste
styremøte i KMS”

Ansvarlig

Tidsfrist

Gunnar

Det ble en prinsipiell debatt uten at alle ble enige.
NROF (Gunnar) opplyste om at det arrangeres en stor
debatt aften om Forsvarssaken i Stavanger den 24.
november fra kl 18 til 21. Gunnar vil delta, og temaet er
”Forsvarets videre utvikling”. Det var enighet om at det var
synd at det var såpass kortvarig ettersom alle de store
forsvarsrelaterte organisasjoner på Sør-Vestlandet var
invitert, og at det var langt å reise fra Krsand for et 3 timers
møte. Flere mente at slike møter burde kunne holdes i
Krsand også i fremtiden.

Gunnar

NROF (Gunnar) informerte om arbeidet som har vært gjort i
forbindelse med å prøve å holde på HV07 som egen
avdeling med standkvarter på Kjevik. Det er klart at
lokaliseringsdebatten er tapt og at Heimevernet på Agder
skal ledes fra Rogaland. Han informerte videre at det jobbes
nå med å påvirke sentrale politikere til å ta omkamp om
lokalisering av HV07.
6.

Neste møte
Det ble ikke bestemt et nytt møtetidspunkt, men må vel bli
primo januar.

Alle

Møtet ble avsluttet kl 20.20

Observatører:
Sted og dato:

Kristiansand, 07. okt 2008

Signatur: (Sign) Erling Stausland
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