Generalforsamling 2020

Årsberetning 2019 for Oslo Militære Samfund

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

Oslo Militære Samfund (OMS) er en ideell organisasjon. OMS har som hovedformål å
utdype interessen for og kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper
gjennom foredrag, diskusjoner og utgivelse av Norsk Militært Tidsskrift, samt å
fremme kameratskap mellom offiserer og forsvarsinteresserte gjennom selskapelig
samvær.
Virksomheten drives fra lokaler i Myntgata 3, 0151 Oslo.
FORTSATT DRIFT

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2019 er satt opp
under denne forutsetning.
ØKONOMI / ÅRETS RESULTAT

Driften av OMS finansieres gjennom medlemskontingent, utleie, offentlige tilskudd
og gaver til virksomheten. Årets resultat viser et overskudd på kr 449.817. Styret
mener det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og
resultatet av organisasjonens virksomhet og stilling.
ANSATTE, ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING

OMS har gjennom året hatt to ansatte i deltidsstillinger.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.
OMS er ikke omfattet av reglene om offentlig tjenestepensjon, og slik
pensjonsordning er ikke opprettet.
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak
i 2019. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2019.
OMS bestreber seg på likestilling mellom kjønnene uten at det er iverksatt spesielle
tiltak i denne forbindelse. Det er rimelig god balanse mellom kvinner og menn i
styret.

-1Myntgata 3, 0151 Oslo intendant@oslomilsamfund.no
Orgnr. 941 324 649
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YTRE MILJØ

Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 8. mars 2020
Styret for Oslo Militære Samfund

Bjørn Aksel Sund
Formann

Gunnar Rolland
Styremedlem

Jon Meyer
Styremedlem

Erik Arff Gulseth
Styremedlem

Ranie E. Tomter
Styremedlem

Egil Vindorum
Styremedlem

Trond V. S. Eriksen
Styremedlem

Sandra Tjørn
Styremedlem

Stine Barclay Gaasland
Styremedlem

Tore Erik Viker
Styremedlem
*Dokumentet er elektronisk signert
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RESULTATREGNSKAP
2019

2018

Inntekter OMS
Leie fra Selskapslokaler AS

743 224

743 224

73 500

85 500

759 313

801 168

25 000

75 000

Driftstøtte fra FD (OMS)

219 000

207 100

Prosjektstøtte fra FD

175 000

110 000

Tilskudd Eckbos legater

200 000

160 000

125 000
2 320 037

2 181 992

Utleie projektor
Kontingent, medlemmer
Kontingent, bedr. medlemmer

Tilskudd fra Forsvarets Personellservice
Sum inntekter OMS
Inntekter NMT
Løssalg

5 580

1 580

71 850

71 290

100 000
177 430

112 000
184 870

Lønn/arbeidsgiveravgift

-130 833

-81 140

Vedlikehold bygning (se note 1)

-643 986

-595 864

-68 949

-30 501

-222 474

-165 218

-12 965

-44 641

Abonnement
Driftstøtte fra FD (NMT)
Sum inntekter NMT
Kostnader OMS

Vedlikehold inventar
Vedlikehold teknisk anlegg
Alarmanlegg / nødlys
Stell hage, gårdsplass, brøyting
Forsikring

-100 018
-71 310

-69 150

Administrasjon

-260 362

-230 644

Foredrag, møter, representasjon

-324 494

-251 941

Medlemsarrangementer

-237 526

-237 292

Digitalisering av OMS og NMT
Clausewitz-seminar
Sum kostnader OMS

-54 963
-2 618
-2 130 498

-51 187
-1 757 578

Kostnader NMT
Trykking
Lønn/arbeidsgiveravgift
Honorar forfattere

-66 491

-67 200

-114 100

-114 100

-19 000

Regnskapshonorar
Porto / utsendelse NMT

-75 564

Andre kontorkostnader
Tilsynskomiteen

-19 500
-31 200
-53 692
-3 773

-8 123

-8 783

-283 277

-11 000
-309 248

83 692

300 036

Aksjeutbytte

50 000

50 000

Renteinntekter OMS

40 144

30 771

Renteinntekter fondene

56 258

47 574

NMTs prisoppgaver / Stipend
Sum kostnader NMT
Resultat før finansposter
FINANSPOSTER

09.03.2020
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Kursendringer aksjer

220 000
366 402

56 750
185 095

-276

-347

449 817

484 784

Overført vedlikeholdsfond

-393 558

-437 210

Overført fondene

-56 259
-449 817

-47 574
-484 784

Sum finansposter
Skatt på formue
RESULTAT
Resultatdisponering

Sum resultatdisponering

BALANSE PR. 31. DESEMBER

2019

2018

EIENDELER
Anleggsmidler
Bygningen, Myntgt. 3
Sidebygg
Tekniske anlegg
Inventar
Sum anleggsmidler

171 600

171 600

70 000

70 000

1

1

1
241 602

1
241 602

1 195 000

975 000

Omløpsmidler
Aksjer i Veidekke AS
Debitorer / andre fordringer

78 309

128 434

Forsvarets Personellservice

5 091 932

4 854 850

Bank

732 099
7 097 340

707 441
6 665 725

7 338 942

6 907 327

2 643 404

2 643 404

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Husfond
Militærvitenskaplig fond

386 956

386 956

1 228 156
4 258 516

834 597
3 864 957

Aargaards legat

683 910

671 148

OMS Venners vedlikeholdsfond

899 532

882 452

L'oranges husfond

427 325

419 207

Kommandør Gades kalkunfond

214 880

214 754

Oberst Engesæts legat

426 135

424 921

259 888
2 911 670

258 929
2 871 411

85 256

93 319

Vedlikeholdsfond
Sum egenkapital

Egenkapital med restriksjoner (se note 2)

Kommandør Kåre Bergs legat
Sum egenkapital med restriksjoner
Kortsiktig gjeld
Kreditorer

09.03.2020
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Avsatt feriepenger
Bevilget Aargaards legat
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

23 000

7 140

60 500
168 756

70 500
170 959

7 338 942

6 907 327
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Note 1:
Vedlikehold bygning
Oppussing Røde salong
Utskifting takvinduer
Utarbeidelse oppussings-/vedlikeholdsplan
Oppussing 3. etasje
Diverse vedlikehold
Sum vedlikehold

253 859
100 000
150 000
57 493
82 634
643 986

Note 2:
Major Henry Aargaards legat
IB (Kapital pr. 1.1)
Inntekter rente FP
UB (Kapital pr 31.12)

Kommandør Gades kalkunfond
2019
671 148
12 762
683 910

IB (Kapital pr. 1.1)
Andel utgifter til kalkuner
Inntekter rente FP
UB (Kapital pr 31.12)

2019
214 754
−4 000
4 126
214 880

OMS Venners vedlikeholdsfond av 1982
IB (Kapital pr. 1.1)
Inntekter rente FP
UB (Kapital pr 31.12)

2019
882 452
17 080
899 532

Oberst I Jetmund Engesæth og hustru Wencke Engesæths legat
2019
IB (Kapital pr. 1.1)
424 921
Utg. til underholdn. juletrefest
−7 000
Inntekter rente FP
8 214
426 135
UB (Kapital pr 31.12)

Hedda og Johan L'oranges husfond av 1978
IB (Kapital pr. 1.1)
Inntekter rente FP
UB (Kapital pr 31.12)

10.03.2020

2019
419 207
8 118
427 325

Kommandør Kåre Berg og fru Else Kari Bergs legat
IB (Kapital pr. 1.1)
Andel utgifter til kalkuner
Inntekter rente FP
UB (Kapital pr 31.12)

2019
258 929
−5 000
5 959
259 888

Unic Revisjon AS
Medlem av Den norske Revisorforening
Vekstsenteret, Olaf Helsets vei 6
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo
Telefon: +47 22 44 22 99
post@unicrevisjon.no
www.unicrevisjon.no
Foretaksregisteret: 999 327 885 MVA

Til generalforsamlingen i Oslo Militære Samfund

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Oslo Militære Samfund’s årsregnskap som viser et overskudd på kr 449 817.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon gitt i
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforeningen.no/
revisjonsberetninger.
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 10. mars 2020
Unic Revisjon AS

Arild Breivold
statsautorisert revisor
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Årsrapport
Oslo Militære Samfund
2019

2

1
Generalforsamling
Det var innkalt til generalforsamling mandag 8. april 2019 i Oslo Militære Samfund
(OMS). 76 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 2019

Direksjonen
Oberstløytnant
Generalmajor
Kommandør
Oberstløytnant
Oberst
Oberstløytnant
Advokat
Kapteinløytnant
Oberstløytnant
Major

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

Bjørn Aksel Sund (formann)
Gunnar Rolland
Jon Meyer
Ranie E. Tomter
Erik Arff Gulseth
Egil Vindorum
Trond V. S. Eriksen
Sandra Tjørn
Stine Barclay Gaasland
Tore Erik Viker

Representantskapet
Kontreadmiral
Kontreadmiral
Oberstløytnant
Oberstløytnant
Oberstløytnant
Brigader
Kommandørkaptein
Kommandørkaptein

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

Jo G. Gade
Jørgen Berggrav
Ola Stubdal
Eigil Jespersen
Arne Njøs
Morten Sannes
Anders Barman Stenberg
Patricia Flakstad

Varamedlemmer til representantskapet
Kaptein
(H)
Lars Nederberg
Oberst
(H)
Anders Lundesgaard
Oberstløytnant
(L)
Gyda Ellefsplass Olssen
Oberstløytnant
(L)
Freddy Sæther
Major
(L)
Roy Skogstad
Advokat
(Siv) Tore E. Brath
Kommandørkaptein
(S)
Per Erik Næss
Tilsynskomitéen for NMT:
Medlemmer:
Kommandørkaptein
(S)
Oberstløytnant
(L)
Major (m)
(H)
Komm.sjef
(FFI)
Forsker
(FFI)

Ola Bøe-Hansen (formann)
Håvard Klevberg
Njål Hoem
Anne-Lise Hammer
Iver Johansen

Valgt til
(21)
(21)
(21)
(20)
(20)
(20)
(21)
(21)
(20)
(20)

(20)
(21)
(20)
(21)
(21)
(20)
(21)
(20)
(20)
(20)
(20)
(21)
(21)
(21)
(21)

Valgt til
(20)
(20)
(21)
(21)
(20)
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Varamedlemmer:
Oberstløytnant
Oberst
Seniorrådgiver
Stabssjef
Direktør

(L)
(H)
(Siv)
(FFI)
(Siv)

Tor Arne Berntsen
Jan Fredrik Geiner
Ole Heintz
Jan Erik Torp
Rasmus Falck

Valgkomité
Medlemmer:
Senioringeniør
Oberstløytnant
Oberst

(Siv)
(L)
(H)

Terje Normann
Marianne Strømsborg Klever
Jens Junge

Varamedlemmer:
Oberstløytnant
Kommandørkaptein
Konsulent

(H)
(S)
(Siv)

Tone Andersen
Iren Isfeldt
Kyrre Rødsjøsæter

Redaktør NMT: Oberstløytnant Harald Høiback
Intendant: Daglig leder Kenneth Petersen.
Revisor: Unic revisjon AS v/Arild Breivold.
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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
Oberst
Innbudte medlemmer
Flaggkommandør
Kapteinløytnant
Oberst
3.2

Kjell Huslid
Petter A. Ask
Stein W. Johansen
Tor Erik Drangsholt

Alminnelige medlemmer

Endringer i medlemstall pr 31. desember 2019
Ved årsstart:
1.330
Opptatt
87
Utmeldt eller strøket
82
Døde
13
___________________________________________________________
Til sammen
1.322

(20)
(20)
(21)
(21)
(21)
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Medlemmer avgått ved døden
Herr John-Charles Bennett
Ekspedisjonssjef Bernhard-Jens Eggesbø
Herr Jørgen Flood
Herr Jens Gjerløw
Herr Ingvald Godal
Generalløytnant Kjell Grandhagen
Herr Harald Hammer
Oberst Erling Hoem
Fr. Lillian Krokan
Oberst Oddvar H. Lien
Major Roald H. Søfteland
Oblt. Vidar Dalan Vik
Kommandørkaptein Jan August Ørner
3.3

Medlemskontingent 2019

Medlemskontingenten for 2019 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
4

Virksomhet

4.1

Generelt

kr 25.000,- pr år

Den faglige og sosiale aktiviteten i OMS har vært god i 2019.
Direksjonens medlemmer og Intendanten har i 2019 fortsatt lagt ned vesentlig
arbeid for å reetablere rutiner samt etablere nye arbeidssparende prosesser.
OMS fikk i 2019 tildelt støtte fra Forsvarsdepartementet til å gjennomføre
digitaliseringsprosjekter av OMS og NMT. Disse prosjektene ble startet i 2019, og
fullføres i januar 2020. Prosjektene har resultert i en nydesignet hjemmeside som
skal forenkle både medlemmenes bruk av hjemmesiden og administrering av
innholdet. Det er opprettet en betalingsmur for innhold og NMT vil bli lagt bak
denne slik at medlemmer og abonnenter kan få tilgang på innholdet digitalt. Alle
fremtidige utgaver av NMT blir publisert digitalt samtidig som tidsskriftet sendes ut.
Planen er at alle tidligere utgaver av NMT skal bli gjort tilgjengelige via
hjemmesiden. Det er i første omgang gjort klart 56 utgaver av NMT for digital
publisering.
Direksjonen har fortsatt arbeidet med å ajourføre medlemslistene, samt purre på
medlemmer som ikke har betalt kontingent. Medlemmene har blitt forsøkt kontaktet
pr. telefon, e-post eller brev, men fortsatt var det 47 som ikke hadde betalt
kontingent ved årets utløp. Dette var imidlertid færre enn for et år siden. Ved
etablering av nye betalingsrutiner våren 2020 anser Direksjonen at administrasjon
og kontingentinnkreving vil foregå tilfredsstillende.
4.2

Møter

OMS har i 2019 hatt følgende møter og foredrag:

5

●
●
●
●
●
4.3

1 generalforsamling
5 representantskapsmøter
13 direksjonsmøter
26 foredragsaftener
2 Clausewitz-seminarer
Tilstelninger

OMS har i 2019 hatt følgende sosiale arrangementer og tilstelninger:
● Juletrefest 3. januar
● Nyttårsball 5. januar
● Stiftelsesmiddag 1. mars
● Sommertur 15. juni
● Kalkunaften 25. november
● Julegilde 9. desember
Disse arrangementene er nærmere omtalt under pkt. 4.6.
4.4

Foredrag

Direksjonens policy har vært at foredragene skal være aktuelle og interessante for
så mange som mulig av medlemmene, samt at det skal være en balanse mellom
refererende innhold (type status og utfordringer) og reflekterende innhold. Den siste
kategorien skal bidra til å bringe kunnskap og debatt rundt nye løsninger innenfor
generelle profesjonelle og politiske emner, med spesielt fokus på Forsvaret og
samfunnssikkerhet.
Foredragene er et sentralt element i realiseringen av hovedformålet som er å
utdype interessen for og kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper.
Direksjonen har også vektlagt forsvars- og sikkerhetspolitikk i et bredere perspektiv,
og har derfor bevisst valgt å fokusere på utvalgte, aktuelle saker fra den nasjonale
og internasjonale, politiske sfære. Direksjonen opplever at dette tas godt imot av
medlemmene. Direksjonen har tilstrebet å opprettholde en rimelig balanse mellom
kjønn i valg av foredragsholdere.
Totalt i 2019 var det 2488 til stede ved de 26 foredragene. Antallet varierte fra 235 til
53 med et gjennomsnitt på 96 tilhørere.
Seksa

Seksa er den tradisjonelle middagen etter foredraget. Totalt i 2019 ble det servert
1068 middagskuverter. Gjennomsnittlig deltakelse ved seksa har gjennom året vært
41.
Priser seksa
Medlemmer
kr 400,Ikke-medlemmer kr. 500,Pris for ikke-medlemmer er kalkulert med intensjon om å tilnærme selvkost.
Medlemsprisen er subsidiert av OMS.
4.4.1

Våren 2019

(Tall i parentes er totalt fremmøtte, og deltakere på Seksa)
Mandag 7. januar (179/52)
Statsråd Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister
Forsvarsministerens årlige statusoppdatering.
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Mandag 14. januar (62/28)
Generalsekretær Ole Rikard Høisæther, Oslo Bys Vel
For alt vi har. Og alt vi er. Men ikke for den gamle Krigsskolen?
Mandag 21. januar (235/56)
Admiral Haakon Bruun-Hanssen, forsvarssjef
Status og utfordringer i Forsvaret.
Mandag 28. januar (90/46)
Professor Janne Haaland Matlary, UiO
Nasjoner og forsvar - strategisk evne i Europa.
Mandag 4. februar (52/30)
Forfatter og journalist Øyvind Stranna Larsen
Den sovjetiske oppmarsjen mot Norges grense i 1968: Hva var bakgrunnen, hva
skjedde – og hva kunne skjedd?
Mandag 11. februar (188/54)
Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef Etterretningstjenesten
Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering.
Mandag 18. februar (77/26)
Viseadmiral Ketil Olsen, sjef militærmisjonen i Brussel
Status og utvikling i NATO - sett fra et norsk ståsted
Mandag 25. februar (80/32)
Oberst (p) Jørn Buø, president i NROF
Hvordan kan reservistene bidra til å øke forsvarsevnen?"
Mandag 4. mars (53/25)
Ambassadør Ole Andreas Lindeman
Norsk utenrikspolitikk i Sahel - hva kan vi forvente å oppnå?
Mandag 11. mars (90/54)
Benedicte Bjørnland, sjef Politiets Sikkerhetstjeneste
Dagens trusselbilde.
Mandag 18. mars (156/45)
Generalmajor Odin Johannessen, sjef Hæren
Status og utfordringer i Hæren.
Mandag 25. mars (44/27)
Signe Øye, styreleder Norsk Totalforsvarsforum
Totalforsvaret - status og utfordringer innenfor det frivillige arbeidet.
Mandag 1. april (53/32)
Seniorforsker Håkon Lunde Saxi, Institutt for Forsvarsstudier
Det norske Forsvaret på Balkan.
Mandag 8. april (81/51)
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Generalløytnant Rune Jakobsen, sjef Forsvarets operative hovedkvarter.
Militærmakt og totalforsvaret. Hva skjer?
Mandag 29. april (85/51)
Familieaften.
August Rathke, Lingekar og krigsveteran
Det var en gang krig.
4.4.2

Høsten 2019

Mandag 30. september (146/54)
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Status og utfordringer for Norge.
Mandag 7. oktober (75/28)
USAs ambassadør til Norge Kenneth J. Braithwaite.
Mandag 14. oktober (99/39)
Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret
Utviklingen av militær cybervirksomhet i lys av det fagmilitære råd.
Mandag 21. oktober (94/35)
Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef Sjøforsvaret
Status og utfordringer i Sjøforsvaret.
Mandag 28. oktober (83/35)
Professor Magnus Petersson, Forsvarets høyskole
Trusselbildet mot Sverige i dag – og Sveriges svar på dette.
Mandag 4. november (56/33)
Oberst (p) Jan Eide, FSJs heraldiske rådgiver
Hvilken rolle og funksjon har heraldikk i dagens Forsvar?
Mandag 11. november (87/41)
Førsteamanuensis Saira Basit Ph. D, Institutt for forsvarsstudier
Asias stormakter posisjonerer seg. Strid og samarbeide mellom India, Pakistan og Kina
– blant andre.
Mandag 18. november (56/38)
Østerrikes ambassadør til Norge Wilhelm M. Donko
The Imperial Austrian Navy: From the world’s 8th largest (1918) to nothing (a few years
later). What happened?
Mandag 25. november (88/42) (Kalkunaften)
Direktør Cecilie Daae, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
Den enkeltes ansvar i en usikker tid. Proviantlagre og jodtabletter – hva skal vi beskytte
oss mot – og hvordan?
Mandag 2. desember (113/65)
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Redaktør Harald Stanghelle
Konsekvensene av «fake news»: Er samfunnsdebatten – og dermed de frie, åpne og
demokratiske samfunn under avvikling?
Mandag 9. desember (66/39) (Julegilde)
Generalmajor (p) Kristin Lund.
Norge: lite land – stor innsats! Noen refleksjoner etter mange år i internasjonale
operasjoner.
4.4.3

Clausewitz-seminar

Clausewitz-seminaret drives som en faglig aktivitet under OMS. Det skal være et
forum under Chatham House rules, et fristed for tanken, som skal bidra til å utvikle
strategisk kunnskap og evne hos offiserer og andre med interesse for fagfeltet.
Dette vil bidra til å styrke den militære profesjon i Norge. Seminaret mottar årlig
støtte fra FD til driften.
Clausewitz-seminaret ble også i 2019 ledet av en arbeidsgruppe bestående av
general (p) Sverre Diesen, professor Janne Haaland Matlary og generalmajor (p)
Tom Henry Knutsen (sekretær). Møtene har vært gjennomført i OMS sine lokaler i
tiden 16:00-17:30, og det har vært 15-25 deltagere på hvert møte. Seminarets
deltakere er “by invitation only”, men alle medlemmer av OMS og eventuelt andre
fagfolk fra Forsvaret, akademia og industri/næringsliv er velkommen til å melde sin
interesse til sekretæren.
Det har i 2019 vært avholdt to seminarer:
Clausewitz-seminaret 8. april 2019 - Tema: “Vil den amerikanske
sikkerhetsgarantien overleve?”
Ingen amerikansk president har skapt så mye usikkerhet om USAs rolle som
Donald Trump. Vil kombinasjonen av Trumps skepsis til USAs tradisjonelle
allierte og hans flørt med autoritære regimer og herskere komme til å svekke
både USA og den vestlige alliansen på en avgjørende og varig måte? Eller er
tunge, institusjonelle krefter i det amerikanske militær-politiske establishment
sterke nok til sikre kontinuiteten i USAs rolle i verden?
Fra sin posisjon som Norges ambassadør i Washington DC innledet Kåre Aas
om hva som skjer bak kulissene i amerikansk utenrikspolitikk.
Clausewitz-seminaret 11. nov 2019 - Tema: “Hvor stor er den russiske
utfordring?”
Russlands selvhevdende linje etter annekteringen av Krim i 2014 og
innblandingen i Øst-Ukraina har skapt en helt annen sikkerhetspolitisk
virkelighetsoppfatning i Vesten. Så langt kan det også synes som Russland
under Vladimir Putin har hatt betydelig suksess. Russland har fått fornyet
innflytelse i flere deler av verden, ikke minst i Midt-Østen, med en helt
konsistent linje der de vestlige land synes ute av stand til å opptre samlet.
Men samtidig synes grunnlaget for Russlands maktstilling som stormakt
usikkert, landets økonomi er på størrelse med Italias, og fra 2017 har
forsvarsbudsjettene vist en nedadgående trend. Så hva er egentlig Russlands
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motiver, hva slags aktør vil landet være i tiden fremover og hvor alvorlig skal
vi se på Russlands militære slagkraft, ikke minst fra norsk synspunkt?
Flaggkommandør Gunnar Heløe, som akkurat er kommet tilbake etter flere år
som norsk forsvarsattaché i Moskva, innledet.
4.5

OMS – presse- og informasjonstjenesten

Hjemmesiden: https://oslomilsamfund.no/ opereres fra OMS’ eget eide og styrte
domene med https-protokoll for sikker kommunikasjon.
Hjemmesidene er laget i WordPress og driftes av OMS’ webmaster, pressekontakt
og intendant i fellesskap. Valget av WordPress gjør det enkelt å holde sidene
oppdaterte og gir samtidig god tilgang på utvidelser og kompetente utviklere.
Hjemmesidene videreutvikles kontinuerlig og rettes inn mot en visjon om at alle
relevante og offentlige forhold knyttet til driften av OMS skal gjøres tilgjengelige på
hjemmesiden.
I 2019 ble siden besøkt av 23 000 brukere fordelt på 34 000 økter.
NMT er etablert under oslomilsamfund.no/nmt.
Podkast av foredrag ble videreført i 2019. Trafikken på podkastene er høy med
56700 nedlastinger siden starten. I 2019 ble det lastet ned 13000 foredrag.
Odin Johannesens foredrag - Status og utfordringer i Hæren var mest nedlastet i
2019 med 1028 nedlastinger.
Integrasjon med nettsider og øvrige plattformer som Facebook, LinkedIn og Twitter
gjør at det digitale fotavtrykket til OMS har blitt vesentlig øket med de nye
hjemmesidene som plattform.
Hjemmesidene ble også brukt som plattform for påmelding til seksa og søknader
om medlemskap. I 2018 ble betaling for arrangementer flyttet til nettsiden. Dette
effektiviserer ved at det blir kortere køer for medlemmene ved oppmøte og letter
administrasjonen av OMS.
Personvernvilkårene ble oppdatert i 2019 og finnes på
www.oslomilsamfund.no/personvern
Samtlige medlemsforedrag har blitt lagt ut på OMS sin Facebook-side. Ved å
opprette event/arrangement for hvert foredrag har synligheten til foredragene økt,
spesielt ut mot en yngre målgruppe som i større grad benytter seg av sosiale
medier for informasjon.
Ved de større medlemsforedragene har presseansvarlig sendt ut pressemelding til
mediene. Medlemsforedrag med eksempelvis forsvarssjef, forsvarsminister,
grensjefer, sjef Etterretningstjenesten og sjef PST har hatt flere medier tilstede.
Pressedekningen øker synligheten til OMS sine foredrag, og er med på å
opprettholde det gode omdømmet samfunnet og talerstolen har.
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Direksjonen nedsatte i 2019 et utvalg for å se på OMS samlede
informasjonsvirksomhet med NMT som kjerne for virksomheten.
Gruppen har også hatt som oppgave å vurdere kontakter og samarbeidspartnere
knyttet til informasjon og kunnskap.
Gruppen som ble ledet av Trond Vegard Sagen Eriksen bestod av Erik Arff Gulseth,
Kenneth Petersen, Stine B. Gaasland, Sverre Martin Gunnerud og Ola K. Christensen.
Gruppens arbeid har dannet grunnlag for direksjonens videre arbeid med NMT,
hjemmesider og mulige samarbeidspartnere.
4.6

Sosiale aktiviteter

4.6.1

Juletrefest

Torsdag den 3. januar 2019 ble det arrangert juletrefest der OMS-medlemmer kunne
ta med slekt og venner. Firmaet «Artistguiden» var innleid. De underholdt med
barnetime, trylleshow og aktiviserte barna. De spilte og sang til gangen rundt
juletreet. 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 24 barn og 30 voksne til stede. Pris pr deltaker var kr
150,-.
4.6.2

Nyttårsball

Nyttårsballet ble avholdt lørdag 5. januar 2019. Det var 79 deltakere til stede.
Vertskap var formannen, oberstløytnant Bjørn Aksel Sund med fru Anne Grønberg
Dahl og formannen i arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum med fru
Merete Ones. Kveldens æresgjest var kontreadmiral Harald Neegaard med frue.
Mens gjestene ankom og inntok sin aperitiff, ble det spilt hardingfele ved professor
Sven Kristoffer Nyhus og Åshild Breie Nyhus. Formannen ønsket gjestene
velkommen og introduserte aftenens toastmaster, oberst Britt Tove Berg Brestrup.
Eldste tjenestegjørende offiser utbrakte Hans Majestet Kong Harald Vs skål. Yngste
offiser utbrakte skål for våre kamerater. Talen for damene ble holdt av Freddy
Sæther og talen for herrene ble holdt av Gyda Ellingsplass Olsen. Æresgjest Harald
Neegaard takket for maten.
Dansen åpnet med polonese ledet av formannen og formannen i
arrangementskomiteen med ledsagere, og musikken ble besørget av Den Norske
Frimurerordens Storband som spilte til kl 01.30. Kuvertprisen var henholdsvis kr
1200,- for medlemmer og kr 1400,- for gjester.
4.6.3

Samfundets 194-årsdag

I anledning Samfundets stiftelsesdag 1. mars 1825, ble den tradisjonelle
årsmiddagen avviklet fredag 1. mars 2019. Vertskap var formannen, oberstløytnant
Bjørn Aksel Sund og formannen for arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil
Vindorum. Hans J. Røsjorde var æresgjest. 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, oberstløytnant Svein Helge Steinbakken. Eldste tjenestegjørende
offiser utbrakte Hans Majestet Kong Harald Vs skål. Talen for Fedrelandet ble holdt
av Oberst Thor Lysenstøen og talen for Samfundet ble holdt av advokat Tore Brath.
Æresgjest Hans J. Røsjorde takket for maten. Etter middagen ble det servert kaffe
avec i de tilstøtende salonger. Kuvertprisen var kr 800,-. Det deltok 66 medlemmer,
foredragsholdere og gjester under middagen.
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4.6.4

Den Glade Majors Ordensmesse

Den Glade Major er Oslo Militære Samfunds egen husorden, som ble innstiftet ved
en julemiddag 18. desember 1929. Den ledes av et ordenskapittel bestående av
Stormester, Cansellichef, Ceremonimester, Bøddel og Herold. Årets ordensmesse
ble gjennomført 15. februar 2019 med 32 deltakere. Ordenskapittelet tok i 2019
initiativ til å gjennomføre en ”Klubbaften” 8. november 2019. I tillegg til middag med
22 deltagere, ble det avholdt en dartkonkurranse med en sølvpokal (vandrepokal) til
vinneren. Den første vinneren ble tidligere stormester Egil Vindorum. Aktiviteten ble
godt mottatt av ridderskapet og vil bli gjentatt. Direksjonen har i 2019 støttet disse to
arrangementene, samt dekket kostnader til innkjøp av medaljer og rekvisitter, med
til sammen kr 35.000. Egenbetaling var kr 800,- pr. arrangement.
4.6.5

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.
4.6.6

Sommertur

Årets sommertur ble gjennomført lørdag den 15. juni 2019 og gikk til Oslo Ladegård.
Før omvisningen var det lett lunsj med tilhørende forfriskning.
Deltageravgiften var kr 200,- pr person, alt inkludert. Totalt 24 medlemmer og
gjester deltok på sommerturen. Direksjonen har fått mange positive
tilbakemeldinger.
4.6.7

Kommandør Gades Kalkunaften

Kalkunaften ble avholdt etter det ordinære foredrag, mandag 25. november 2019
med 75 deltakere. Kontreadmiral Jørgen Berggrav var kalkunør for tredje gang.
Major Hans Henrik Thaulow var maestro for femte gang. De kalkunære
embetsmenn var kommandør Jon Meyer og oberst Erik Arff Gulseth. Offisiell
kalkunfrembærer var major Roy E. Skogstad. Samfundets staselige punsjebolle var
satt frem, og punsj ble servert fra kjøkkenets kanner. Det ble loddet ut 31 kalkuner,
og en kalkun ble gitt i gave til kalkunøren.
4.6.8

Julegilde

Det tradisjonelle julegildet med servering av torsk til hovedrett, ble gjennomført
etter foredraget mandag 9. desember med 39 deltakere.
5

Norsk Militært Tidsskrift (NMT)

5.1 Utgivelse

I 2019 ble det gitt ut fire nummer av NMT med totalt 240 sider, fordelt på 18 artikler,
5 bokanmeldelser, 3 debattinnlegg og 13 notiser. 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 har hatt et beskjedent salg gjennom Narvesen. I
2019 opphørte distribueringen gjennom Narvesen som følge av omlegging og
prisøkning i Interpress. NMT har et antall gratisabonnenter, som omfatter offentlig
pålagt avlevering samt utveksling av NMT med andre tidsskrifter. I tillegg sendes
tidsskriftet til enkelte biblioteker og fem eksemplarer går til FD.
5.3 Redaksjon

Oberstløytnant Harald Høiback var NMTs redaktør i 2019. Flaggkommandør (p) Hans
Christian Helseth har vært fast leverandør av notiser. Tilgangen på relevant
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militærfaglig stoff og annonser tilsier at NMT også neste år vil komme 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. Den redaksjonelle linjen er
forankret i Direksjonen, og bygger på faglig utvalgsarbeid.
Tidsskriftets tilgjengelighet på nett er under utvikling av intendanten og
webredaktøren.
5.4 Forretningsførsel

Cox AS, Bergen, er annonseakkvisitør, utfører layout og ivaretar trykking. Intendant
OMS har forestått bokføring i 2019.
Annonsemarkedet er gjennom flere år blitt ansett for å være vanskelig. Omfanget av
Cox AS sitt arbeid for NMT er en funksjon av annonseinntektene i NMT, samt et
økonomisk bidrag fra NMT pr nummer.
NMTs kontorhold i Tollbugaten 10 ble avviklet i 2019, som følge av at bygget skal
selges.
5.5 Økonomisk støtte/bidrag

Tildelingen over forsvarsbudsjettet for året 2019 inngikk i tildelingen til OMS. NMT
fikk overført kr 100.000 av det samlede tilskuddet.
6
6.1

Norsk Militært Tidsskrifts prisoppgave og årets artikkel 2019
Prisoppgave

I 2019 kom det inn én besvarelse av prisoppgaven, men den ble ikke funnet
kvalitetsmessig god nok for premiering.
6.2

Årets artikkel

Tilsynskomiteen utnevnte Iver Johansens artikkel: «Står Forsvarets spesialstyrker
foran et nytt paradigmeskifte?» til Årets artikkel 2019. Artikkelen er en svært god
analyse, ført i et klart og godt språk.
7

Gaver/bidrag

7.1 Forsvarsdepartementet

OMS ble etter søknad tildelt kr 494.000 fra Forsvarsdepartementet for 2019.
Direksjonen øremerket 100.000,- til NMT og kr 219.000,- til OMS’ opplysningsarbeid.
Kr. 175.000,- var øremerket til prosjektene Clausewitz-seminar, digitalisering av
NMT, digitalisering OMS og oppgradering av teleslyngen.
7.2 Eckbos legater

OMS ble etter søknad tildelt kr 200.000,-, som har blitt brukt til renovering av Den
røde salong.
7.3 Forsvarets personellservice

OMS ble etter søknad tildelt kr 125.000,- til renovering av intendantens kontor og
kvarter i 3. etasje.
8
Fonds og legater
Bevegelser på de ulike fondene fremkommer av regnskapets note 2.
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9
OMS’ hederstegn tildelt i 2019
Det ble ikke utdelt hederstegn i 2019.
10

Eiendommen

10.1

Myntgata 3

Byantikvaren i Oslo er fremdeles i prosess med fredning av Samfundsbygningen.
Det planlegges å frede eksteriøret og vesentlige deler av interiøret. Fredningen
betyr føringer for hvordan bygningens ulike deler kan renoveres og vedlikeholdes.
Dette betyr økte kostnader i forbindelse med oppussing, men også muligheter til å
søke om midler til slik aktivitet.
OMS ønsker over tid og fram mot 200-års jubileet i 2025 å gjennomføre en større
rehabilitering av lokalene. Foruten generell oppussing er det et mål å bringe
lokalene tilbake til mest mulig tidsriktig og representativ stand med utgangspunkt i
1890-tallet. Forsvarsbygg ble i 2018 engasjert til å lage en helhetlig
vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsplanen er utarbeidet i samråd med Byantikvaren i
Oslo. Formålet med vedlikeholdsplanen er å ha et konsept for bygningens interiør
og å klargjøre forutsetningene for de tiltak som ønskes gjennomført over tid, slik at
vernet ivaretas, og at daglig forvaltning-, drift- og vedlikeholdsarbeid gjennomføres i
tråd med kulturminnefaglige forutsetninger.
10.2

Vedlikehold bygning

Arkitekt Roberta Luciani (FB) utarbeidet i 2018 og 2019 en
vedlikeholds-/oppussingsplan for OMS. Denne planen er styrende for oppussing og
renovering av husets interiør, og erstatter den gamle vedlikeholdsplanen fra 2012.
Utarbeidelse av planen kostet i 2019 kr 115.362-.
Den «Røde Salong» er nå tilbakeført i rød skrud, og rommet er blitt som vi ønsket.
Det tidsriktige tapetet har imidlertid vist seg å være mer skjørt en moderne tape, og
vi har derfor måtte feste lister i gulvet, slik at stoler og sofaer ikke skal gnisse mot
veggen og ødelegge tapetet. Kr 200.000,- av de totale utgifter på kr 253.433,- til
dette rommet er dekket av Eckbos Legat.
Utskifting av tre takvinduer er gjennomført til en kostnad på ca kr 100.000,-.
Diverse andre mindre arbeider, herunder ferdigstillelse av Gade-rommet og ny
hovedvannkran, er også gjennomført til en kostnad på rundt kr 140.000,-.
Totale kostnader til vedlikehold av bygningen er kr 643.986,-. I tillegg kommer
utgifter til stell av hage og gårdsplass på kr 100.018,-.
Opprinnelig var det planlagt å gjennomføre oppussing av toalettene i 2019.
Toalettene er 40 år gamle, og har overskredet sin forventede levealder med god
margin. Etter prosjektering med bistand fra konsulenten fra FB viste det seg at
kostnadene ville bli vesentlig høyere enn budsjettert. Direksjonen har derfor vedtatt
at både dame- og herretoalettet skal renoveres sommeren 2020 med ny
kostnadsramme.
10.3

Inventar
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Det er brukt kr 68.949,- til inventar, herav kr 31 484,- til vedlikehold. Det må forventes
noe større utgifter til vedlikehold de kommende år, da det normalt beregnes kr 75
000,- i årlige utgifter. Ut over vedlikeholdskostnadene inneholder denne posten
anskaffelse av nytt portrettmaleri av vårt æresmedlem, samt avsluttende
fotografering av malerisamlingen.
10.4

Teknisk anlegg

Siste del av utskifting av brannvarslingsanlegget ble gjennomført i 2019. Alt er nå
ferdigstilt, og Samfundsbygningen har fått et topp moderne anlegg som vil holde i
mange år. OMS har inngått en fjernserviceavtale med Siemens, som vil forenkle
inspeksjon av anlegget. Totale utgifter til teknisk anlegg utgjorde kr 222 474,-, hvor
den store posten var brannvarslingsanlegget.
10.5

Portrettsamlingen

Sommeren 2019 ble det satt opp stillas i Storsalen, primært for å kunne skifte
brannsensorene i taket. I tillegg ble tak, vegger og lamper vasket, og det store
maleriet av Kong Haakon den 7. ble avfotografert. Dermed er databasen komplett,
og alle vår malerier kan om nødvendig gjenskapes i bedre kvalitet enn dagens
originaler.
OMS har i 2019 latt utarbeide et nytt portrett av vårt æresmedlem, oberst Kjell
Huslid. Portrettet blir avduket i februar 2020.
11
Økonomi
Resultatregnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 449.817. Kr 366.402 skyldes
finansposter. Driftsoverskuddet ble kr 83.415. Det er verd å bemerke at kostnadene
til medlemsarrangementer har økt, noe som i hovedsak skyldes økt deltakelse på
seksa med dertil hørende subsidiering fra OMS. Renteinntekter fra fondene på kr
56.258 blir disponert til fondene, mens resterende overskudd på kr 393.558
disponeres til kommende vedlikehold.
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12
Bedriftsmedlemskap og gaver
OMS har i 2019 hatt følgende bedriftsmedlem:
● Kongsberg Defence Systems
Bedriftsmedlemskap bidrar spesielt til drift og vedlikehold av Samfundsbygningen.
Samtidig er målet å kunne promotere bedrifter som er gode støttespillere for OMS,
da direksjonen anser OMS som et betydelig merkevarenavn. Direksjonen vurderer
muligheter for å utvikle bedriftsmedlemskapet, og for å rekruttere flere
bedriftsmedlemmer.
Oslo, 8. mars 2020

Bjørn Aksel Sund
Formann
Gunnar Rolland
Styremedlem

Jon Meyer
Styremedlem

Erik Arff Gulseth
Styremedlem

Ranie E. Tomter
Styremedlem

Egil Vindorum
Styremedlem

Trond V. S. Eriksen
Styremedlem

Sandra Tjørn
Styremedlem

Stine Barclay Gaasland
Styremedlem

Tore Erik Viker
Styremedlem

Forslag til endring i
Lov for Oslo Militære Samfund
2020-02-19

Som en konsekvens av den nylig innførte befalsordningen, ble OMS’ lov endret i 2016 til å
inkludere spesialistbefal som medlemskategori. Formålsparagrafen (§ 2) ble godkjent
endret på generalforsamlingen i 2019, men endringer i denne paragrafen krever 2/3
flertall av to påfølgende generalforsamlinger. Forslaget til endring i § 2 fremmes derfor
på nytt:
§ 2 siste ledd: ...samt å fremme kameratskap mellom offiserer og forsvarsinteresserte
gjennom selskapelig samvær.
Foreslås endret til: ......samt å fremme kameratskap mellom offiserer, befal og
forsvarsinteresserte gjennom selskapelig samvær.
Bakgrunn:
Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) som trådte i kraft
2017-07-01 definerer militært tilsatte som offiserer, befal, grenaderer og konstabler som
har inngått kontrakt om tilsetting i Forsvaret.
Forsvarsloven erstatter lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet, lov 17. juli 1953 nr. 29 om
verneplikt, lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av
overbevisningsgrunner, og lov 2. juli 2004 nr. 59 om forsvarspersonell.
For å søke å endre minst mulig på formålsparagrafen foreslås å bruke offiserer og befal,
fordi lovens § 3 spesifiserer hvilke kategorier (offiserer og spesialistbefal) som kan bli
medlemmer.
Begrepet spesialistbefal ble innført i OMT (ordning for militært tilsatte), og oppfattes å
være et begrep som benyttes i forsvarssektoren for å markere et skille mellom tidligere
tiders befal og spesialistbefalet som nå er innført. Forsvarsloven bruker imidlertid kun
begrepet befal.

