
 
 
 

 

ARENDAL FORSVARSFORENING 

Anno 1886 
 

 

Arendal den 20 februar 2018 
 
 

Kjære Medlem ! 
 
Vi i styret ønsker deg et godt nytt år ! 

 
I henhold til vedtektenes §6, skal Årsmøte innkallles hvert år innen februar måned. 
Til orientering meddeles at Årsmøte i år vil bli avholdt mandag 12mars 
2018 kl.18.00 I HV Huset, Bjønnes Stadion, Arendal.  

 
Vedlagt er årsmelding for 2017,regnskap og revisorrapport. 

 
Saker  utenom de ordinære årsmøtesaker som et medlem ønsker behandlet ,må være 
styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. 

 
Styret oppfordrer deg til å avsette denne kvelden. Merk deg datoen i kalenderen, og ikke 
la andre gjøremål komme i veien. 
Vel møtt på Årsmøte 2018. 

 
Vennlig hilsen 
 For 
Arendal 
Forsvarsfor
ening. 
Willy 
Sandnes 

 
OBS: Vær så snill og send oss din e.post adresse til: 
willysa@epost.no 

 
 
Dette år sendes årsmelding kun digital på E.mail for å spare trykke og sende 
kostnader.samt 



Legges ut på vår hjemmeside: www.forsvarsforeningen.no/arendal 
 
Det annonseres i Agderposten under kunngjøringer.
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Anno 1886 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅRSMELDING 
 
 

 

2017 
 

FORSVARSSAK  ER  FREDSSAK 



 
 
 
 

ÅRSMØTET 
 

Avholdes i HV Huset,Bjønnes,Arendal Mandag  12 Mars 2018 
kl.18.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM: 
 
1. Åpning av leder 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av referent 
4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen 
5. Årsmelding 
6. Regnskap/revisors rapport 
7. Valg av styre 
8. Valg av revisor 
9. Valg av valgkomite 
10. Innkommende forslag 

 
 
 
 
 
 

HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ ÅRSMØTET 



 
 
 
 

ÅRSMELDINGEN 
 

For Arendal  Forsvarsforening for perioden 09.03.17  til 20.02.18 Årsmøte 2017 ble 
avholdt den  09.mars 2017 i HV huset Bjønnes,Arendal. 

 
Ved valgene ble følgende  personer valgt inn i styret: 
Leder:Willy Sandnes (valgt i 2015) 
Styremedlem:Lars Espeland (valgt i 2017) 

 
Varamedlemmer: 
1.Varamedlem:Liv Langsholt 
2.Varamedlem: Jacob Friedriksen 
Per Michael Danielsen ble gjenvalgt som revisor. 

 

I det konstituerende styremøte ble Lars Espeland igjenvalgt som nestleder og,,Roy Gjertsen som sekretær. Til kasserer. ble 
valgt Wallentin A. Wallentinsen . 

 
1. STYRETS VIRKSOMHET: 

 
Styret har i perioden avholdt  5 ordinære styremøter og 4 samarbeidsmøter med andre foreninger. (bla. 
NVIO Avd:Aust Agder, NROF Nedenes, Distr.Rådet for HV -08, Arendal Sjømandsforening) Styret har 
vært engasjert ved følgende arrangementer: 
8. mai 2016 deltok AFF Leder Willy Sandnes i en minneseremoni  ved navnebautaene over falne fra gamle 
Arendal 1939- 1945 sammen med : Arendal Kommune, Trefoldighet Kirke, Arendal veterankorps musikk, 
NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd.Aust Agder) 
NROF Nedenes (Norges reserveoffisers Forbund ) og, ASF (Arendal Sjømannsforening). 

 
 

17 mai 2017 deltok leder AFF på festgudstjeneste i Arendal Trefoldighetskirke. 
Etter gudstjenesten inviterte sognepresten hele menigheten til en minnestund over de falne på Anton 
Houens Plass. På vegne av Arendal Forsvarsforening holdt leder apell og la ned krans på 
Minnebautaer over falne . Seremonien ble verdig avsluttet med nasjonalsangen med Arendal 
Handelsstands Kor og fanevakt fra Arendal Sjømandsforening som I alle år ellers. 

 
Arendal kommune hadde i samarbeide med menigheten foretatt solide forberedelser. Det 
var stor oppslutning om høytidligheten. Og inviterte på  bespisning i Arendal Gamle 
Rådhus (AGR)



 
2. MEDLEMSTALL: 
Medlemstallet holder seg noenlunde stabilt. Pr.31. Desember 2017hadde Arendal Forsvarsforening 35 
medlemmer. Mot fjorårets 45 .Det ansees som naturlig avgang, men holder seg noenlunde stabilt.Det er et 
tydelig generasjonsskifte i våre nemedlemsmasser for tiden, dette er en landstendens. .Fra Tvedestrand FF vil vi 
kunne overta ca. 12 nye medlemmer  .Det oppfordres derfor medlemmer å verve nye medlemmer i sin krets. 
Hvis hvert medlem verver ett medlem, dobbles antall medlemmer. I dagens sikkerhetsorienterte situasjon burde 
det være mer aktuelt enn noen gang før å melde seg inn i foreningen. Spesielt med henblikk på dens nye fokus 
,som nå er Samfunnssikkerhet, og ikke bare millitær beredskap. 

 
3. ØKONOMI: 
Foreningens økonomi må kunne betraktes som relativt god. De eneste midler av betydning på inntektssiden,er det 
tilskuddet vi får tilbakeført av kontingent fra Norges Forsvarsforening, Videre takker styret  Sigmund Aasen A/S for fri 
bruk av møtelokale for styremøter. 
Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr. 3 242,82  og balanserer med kr. 4 673,60 De største 
utgiftspostene utgjøres av ,annonsering,og utsendelse av foreningens årsmelding til  AFF årsmøte og 
Landsmøte i Tromsø , samt Matriell til Arendalsuka 2017 der AFF hadde stand bla. Telt og Plakater. 
Det vises for øvrig til revidert regnskap  for 2017 og revisors beretning som er vedlagt årsmeldingen her. 

 
4. MEDLEMSSITUASJONEN: 
Styret har igangsatt tilltak for å øke medlemsantallet,og har i så henseende inngått nært samarbeide med bla: 
Tvedestrand Forsvarsforening,Nednes NROF,og NVIO (Norges Veteranforening for Internasjonale Operasjoner),samt  Dfs (Det 
frivillige Skyttervesen) for å eventuellt sammen  å rekruttere medlemmer  som ser seg tjent med å være tilsluttet våre 
foreninger. Spesiellt  med henblikk på yngre medlemmer som for fjoråret. 
For inneværende år er det planlagt en opptrapping av tilstedeværelse på messer/stands bla.sammen med NVIO . 
Det samme gjelder felles annonsering av møter  foredrag  sammen med de forann nevnte foreninger. Videre har vi 
opparbeidet en god dialog med pressen for å få inn artikler/innlegg. Minnemarkering på Hisøy Fort 8 mai ble 
dekket  i lokalpressen. 

 
I det hele tatt har vi hatt en meget god pressedekning dette året også, og takket være godt samarbeide med 
Agderposten,   Arendal Tidenede og Ablikk.no

 

 
 

5. NYHETER: 
 

Det ble også den 23.mai, 2017 avholdt Sårbarhetskonferanse på Tyholmen Hotel,Arendal med General 
Robert Mood (P).Møteleder var Christian Bugge Hjort fra NFF,Oslo sammen med Leder AFF. Det var 
godt oppmøte og Foredraget ble lagt merke til og dekket av presse… 

Tema var dagens sikkerhetspolitiske situasjon og hvordan står det til med Forsvaret i dag i Nato 
sammenheng. Mood kom nettopp tilbake som Attache fra Nato Hovedkvarter i Brussel. 

 

Leder AFF deltok på Landsmøte 2017 i Tromsø fra 09 til11 Juni, der Forsvarssjef Haakon Bruun hansen 
var gjest og satte stor pris på den innsats foreningen gjør over hele Norge for å fremme Forsvarsviljen 
blant fol og påvirke politikere til å prioritere Forsvartanken og fremme Sivil Beredskap over hele 
samfunnet. 

 
Videre ble det arrangert deltakelse på ARENDALSUKA i August 2017 der vi hadde stand Sammen med  bla: 
NVIO Aust Agder, NROF Nedenes,  Distriktsrådet for. HV -08 og Arendal Sjømandsforening. (ASF). Det ble 
informert om foreningens virksomhet og fokus, og standen var godt besøkt av både menigmann, lokale og 
sentrale politikere. 



  Tiltaket var støttet av NFF, Norges Forsvarsforening sentralt og fikk god oppmerksomhet under 
tidsrommet 
  .Det ble delt ut løpesedler om Forsvarssjefens Fagmilitære Råd og om  Heimevernsloven 
 Samt NVIOs fokus på Veterantjenesten og ivaretakelse av våre soldater som både har vært og er i aktiv  
  Tjeneste utenlands for Norge. 
 
    
 
    Arendal Forsvarsforening vil for året 2018 SPESIELLT fokusere på å støtte Heimevernet på Agder  
   I likhet med fjoråret 2017 da vi bidro VESENTLIG til å stoppe nedskjæring av Heimevernet i Dist.08 
(Agder   Og Rogaland) 
   Etter massivt press fra medlemmer i styret (spesielt Lars Espeland og vår egen President Lars Myraune 
samt meget bra støtte fra vår General- 
   Sekretær Christian Bugge Hjort, som skaffer meget gode foredragsholdere med aktuelle temaer. 
 
   Årsrapport AFF med regnskap for 2017 og Aktivitetskalender for  2018 legges  

Ut på hjemmesiden på nettet   www.forsvarsforeningen.no aust- agder  / arendal …..medio mars. 
2018 Dersom du som medlem ønsker å ta opp saker i foreningen, så møt opp på Årsmøte.! 

 
Vedlegg: Årsregnskap og Revisjonsrapport. 

 
 
 

 
Arendal 20 Februar 

2018 
 
 

Willy Sandnes 
Leder (sign) 

                  Hermann Goderstad 

Styremedlem (sign) 

Wallentin Wallentinsen 
Kasserer (sign) 

 
Roy Gjertsen 
Sekretær 
(sign) 

 

 
 

VI TAKKER VÅRE SPONSORER 
Sigmund Aasen 

A/S,Arendal





 


