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VEDTAKSPROTOKOLL
fra landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 27.-28. april
2019 på Quality Airport Hotel, Gardermoen

Sak 1
Åpning av landsmøtet
President Dag-Magne Lunde hilste landsmøtedeltagerne velkommen til landsmøtet og hadde
i den forbindelse med lykkeønskninger fra forbundets høye beskytter, Hans Majestet kong
Harald V (Vedlegg 1).
Kjære landsmøtedeltagere, æresmedlemmer og gjester. Det er en stor glede å åpne dette
landsmøtet for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Det er derelokalforeningsledeme og lokalforeningene som er navet i NVIO, 59 lokalforeninger per i dag.
Vesentlige momenter fra presidentens åpningstale:
•

Forbundsstyret har i perioden har hatt fokus på en god økonomistyring samt
organisasjonsutvikling

•

Stabilisert økonomien dvs, stor grad av måtehold herunder redusert representasjon

•

Organisasjonsutvikling for å sikre en bedre lokal/regional involvering samt gjøre
NVIO attraktiv for yngre veteraner

•

Stabilt medlemstall til tross for økt kontingent og redusert antall personell som
deployerer til internasjonale operasjoner

•

Markant økning i antall treffsteder for veterantreff samt økning i antall veteraner som
deltar på veterantreff

•

Stor interesse for å etablere veterantreff på nye steder

•

En rekke nye aktiviteter er gjennomført i 2-årsperioden, herunder

•

•

Hedersløpet

•

Båttur med Statsraad Lehmkuhl til Shetland

•

Båtturer med Christian Radich

•

Battlefield Orientation Tours —Narvik, Harstad, Rjukan/Vemork og østFinnmark

•

Familiehelg i Dyreparken/Kristiansand

•

Familiedag i Kongeparken

•

Familiedager i aktivitetsparker

•

MC-turer langs Route 66

•

Camp på Høytorp fort

•

En rekke forskjellige lokale aktiviteter

Reetablerte lokalforeninger i Sogn og Fjordane og Vesterålen
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•

Ny lokalforening i Telemark

Organisasjonsutvikling
Vi har kartlagt nå-situasjonen for å sikre at vi er i tråd med samfunnsutviklingen. På bakgrunn
av dette har vi evaluert dagens kommunikasjonsplattform, kameratstøtte,
regionkontaktmodellen og dagens styremodell. Som konsekvens av dette arbeidet har vi også
evaluert vedtektene. FS har også sett på samvirket lokalt, regionalt og sentralt i relasjon til
hver enkelt lokallags aktivitetsnivå. Disse prosessene har gitt oss et svært godt grunnlag for å
komme med tydelige og gjennomarbeidede forslag til endringer og strategiske veivalg. Målet
er at NVIO også i fremtiden skal være den ledende veteranorganisasjonen for alle veteraner
og deres familier.
Økonomi
Det har vært nødvendig med sterk økonomisk styring som følge av den såkalte
"medaljesaken", noe som medførte behov for å heve medlemskontingenten fra og med 2018.
100 kr pr medlem, totalt kr 734 600.- , ble avsatt til fond i regnskapet for 2018. Det vil fortsatt
være behov for å bygge opp fondskapitalen i årene som kommer. Målet bør være at den er ca.
20 % av omsetningen (ca 3 mill. kr).
Det er meget positive tegn i forbindelse med betaling av medlemskontingent for 2019. Mer
enn 70 % av medlemmene har betalt årets kontingent før 1. påminnelse.
Strategisk samarbeid
Forsvarets veterantj eneste:
•

Særdeles godt samarbeid med Forsvarets veterantj eneste, blant annet når det
gjelder:
•

Tildeling av ressurser

•

Søknadsbehandling

•

Malverk for kommunalt og regionalt samvirke

•

Prosessforståelse og veteranhistorier

Kommunene:
•

Initiativ og bidrag til utarbeidelse av kommunale og regionale veteranplaner

Regionalt resurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)ene:
•

Bidrag til utdannelsen av våre kameratstøttekontakter

•

Representere sluttbrukere og være med på å drøfte veteranarbeidet og planer
for kompetanseutvikling

Den Norske Turistforening (DNT):
Lokalt og bredt tilbud om organisert fysisk aktivitet for veteraner og deres
familier
Andre veteranorganisasjoner:
•

Meget godt samarbeid nasjonalt og innen Norden.
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Utdanningsinstitusjoner:
Universitetet i Agder og Norges Markedshøyskole.

Unisont:

SAMHOLD- ERFARING- STYRKE

Presidenten overlot deretter ordet til ordføreren i Ullensaker kommune, Tom Staahle
som ønsket delegatene velkommen til kommunen og orienterte litt om Ullensaker
kommune. Blant annet:
* Ullensaker er en forsvarskommune, med i dag ca 35 000 innbyggere hvor det nå bor
et stort antall veteraner
* Veteranene ivaretas på en god måte i kommunen. For øvrig foreligger det en veteranplan
for alle de 6 kommunene på Romerike. Det er meget viktig at landets kommuner støtter
opp om veteranene på forskjellige måter, blant annet via de kommunale veteranplanene.
Å komme i kontakt med alle veteraner i kommunen er imidlertid en utfordring
* Stiftelsen «Trandum veteransenter» er etablert med tanke på å gi et tilbud målrettet mot
et militærmusealt hærmuseum og også være et sted for veteraner fra internasjonale
operasjoner
* I kommunen gjennomføres det 8. mai i Trandumskogen blant annet en seremoni for
veteraner og pårørende hvor det blant annet deles ut medaljer fra internasjonale
operasjoner.
Avslutningsvis oppfordret han lokalforeningene til NVIO og forbundet til å bli mye
tøffere og klarere ovenfor myndighetene i sine krav til å ivareta veteranene.
Presidenten takket deretter ordføreren for hans informasjon og råd og overrakte han en
blomsterbukett.
Presidenten overlot deretter ordet til Veteraninspektøren, generalmajor Finn Kristian
Hannestad fra Forsvarets Veterantjeneste (FVT) som takket for invitasjonen til
landsmøtet. Veteraninspektøren kom blant annet inn på disse sakene:
* NVIO er den største veteranorganisasjonen og dekker et stort nedslagsområde i Norge
* Satsningsområder for personell i og fra internasjonal (INTOPS) tjeneste er et godt
tilbud fra Forsvarets sanitet (FSAN) og sivil helsetjeneste. For sivil sektor er målet å
sikre at intops-veteranene får anerkjennelse og aktuell oppfølging.
* Veldig glad for veteranenes engasjement
* Ifm. 8. mai-markeringer i 2019 gjennomføres det ca 140 arrangementer rundt omkring i
landet
* Kommunene landet rundt engasjerer seg nå for å utarbeide kommunale veteranplaner.
49 kommuner har allerede en veteranplan. I tillegg har 50 kommuner etablert
kommunale kontaktpersoner, og 75 kommuner er nå i ferd med å utarbeide sine
veteranplaner. Langt igjen, men meget godt på vei mot et 100-prosent mål. Ca 70 % av
veteranene i Norge er dekket opp via disse veteranplanene. Det nye er at også
fylkeskommunene bidrar i arbeidet. De veteraner som opplever at sine egne kommuner
ikke i tilstrekkelig grad setter utarbeiding av kommunale veteranplaner på dagsorden,
anbefales å ta dette opp med sin egen fylkeskommune.
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* De mange gode veterantreffene som NVIO gjennomfører på vegne av FVT har meget
stor verdi og er åpne for alle landets veteraner
* Det er viktig at de forskjellige veteranforeningene står samlet om felles sak, og
samarbeider godt med FVT
* Veteranarbeidet er tidløst og derfor et kontinuerlig arbeide
* Noen viktige markeringer i 2019: 8. mai, frigjørings- og veterandagen, 75-års
markeringen for invasjonen i Normandie, 70 år siden etableringen av det norske
Luftforsvar samt 75 år siden den Sovjet-Russiske frigjøringen av Finnmark i 1944 ifm.
andre verdenskrig.
Veteraninspektøren åpnet deretter for spørsmål:
* Spørsmål: Hvor står saken nå mtp. prosjektet «I tjeneste for Norge»?
Svar: Ingen vei tilbake. Prosjektet fortsetter i de 7 aktuelle departementene med mye av
det samme som til nå.
* Spørsmål: Legges FVT under Forsvarets Personell og Vernepliktssenter (FPVS) etter
hvert?
Svar: Noen snakker om det. Så langt uaktuelt. Ingen oppdrag gitt til
Veteraninspektøren om å utrede saken.
* Spørsmål: Veteranplanene stopper opp i min kommune.
Svar: Ta dette opp med fylkeskommunen.
* Spørsmål: Er det noen utfordringer NVIO kan hjelpe Veteraninspektøren med?
Svar: Ja, spesielt å skape lokale arenaer for veteranene.
* Spørsmål: Kommunene har ingen navnlig oversikt over sine veteraner, kun et antall.
Dette gjør det vanskelig å komme i kontakt med den enkelte veteran. Kan en løsning
være å spørre de soldatene som kommer hjem fra internasjonale operasjoner om de
reserverer seg fra slik kontakt? Kan Forsvaret være behjelpelig her?
Svar: Dette er et kjent problem som så langt strander på hhv. personvernspørsmål og
økonomi. Bruk sosiale medier og pressen i et forsøk på å nå ut til veteranene som ikke er
kjent.
Presidenten takket deretter for Veteraninspektørens orientering og oppklarende svar på
stilte spørsmål samt overrakte han en blomsterbukett.

Sak 2
Godkjenning av innkallingen
23. januar 2019 ble innkalling til landsmøtet 2019 sendt per e-post og brev, med
påmeldingsfrist 1. mars 2019. Navn på deltagere måtte meldes inn innen 25. mars 2019.
Frist til å melde inn saker var 16. mars 2019.
Purring sendt per mail 5. mars 2019 til alle lokalforeninger, med siste frist for påmelding av
etternølere, 8. mars.
Frist for innsending av stemmefullmakt var 27. mars. Purring på innsending av
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stemmefullmakt ble sendt ut 18. og 25. mars.
Merknader:
Spørsmål: To innsendte saker fra Harstad og omegn var ikke vedlagt innkallingen.
Svar: Begge saker vil bli diskutert senere på landsmøtet.
Vedtak
Innkallingen til landsmøtet 27.-28. april 2019 godkjent med innsigelse nevnt fra Harstad og
omegn.

Sak 3
Godkjenning av dagsorden
Presidenten orienterte om at Forbundsstyret innstiller på følgende dagsorden for dette
landsmøtet:
Lørdag 27. april:
1000 Åpning av landsmøtet
1130 Lunsj
1230 Møtet settes
1530 Pause
1600 Møtet settes
1700 Dagens møte avsluttes
1900 Aperitiff
1930 Festmiddag
2130 Konsert med «Veterans Rock»
Søndag 28. april:
0900 Møtet settes
1200 Lunsj
1300 Møtet settes
1400 Møtet avsluttes av president
Saksliste:
1. Åpning av landsmøtet ved president Dag-Magne Lunde samt velkomsthilsener.
2. Godkjenning av innkallingen
3. Godkjenning av dagsorden
4. Opprop og fullmaktskomiteens innstilling
5. Konstituering
6. Godkjenning av forretningsorden
7. Behandle styrets beretning for 2017-2018 og rapport fra
kontrollkomiteen
8. Behandle regnskap for 2017og 2018 samt revisjonsberetningene
9. Strategisk plan
10. Valg
11. Innsendte forslag og vedtektsendringer
12. Fastsetting av kontingent
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13. Fastsetting av godtgjøringer
14. Budsjett
Vedtak
Dagsorden for landsmøtet 27.-28. april 2019 enstemmig godkjent med en rettelse ved at sak
11 ble flyttet til før sak 10.

Sak 4
Opprop og fullmaktskomiteens innstilling
Vedtak
Landsmøte godkjente at opprop ikke var nødvendig da dette var kontrollert av
fullmaktskomiteen.
Oversikt over delegatene ligger ved som eget vedlegg til innkallingen samt vedlagt her
pga. rettelser (Vedlegg 2).
Disse lokalforeningene møtte ikke (delvis pga. flystreik i SAS): Delegatnr.: 30, 32, 41,
51 og 54.
Disse lokalforeningene hadde ikke med eller innsendt på forhånd sine fullmakter:
Delegatnr.: 26, 42 og 59.
Antall stemmer totalt: Dag 1:87. Dag 2 ved start: 81. Kl. 1030: 82. Kl. 1250: 80.

Sak 5
Konstituering
Presidenten orienterte om at forbundsstyret innstilte på følgende personer som tillitsvalgte
for landsmøtet:
a) To dirigenter:
* Tor Munkelien, Hadeland
* Svein-Erik Malmø Moen, Sekretariatet
Vedtak
Enstemmig valgt.
b) To referenter:
* Kaare Granå, Oslo
* John Vaagland, direktemedlem
Vedtak
Enstemmig valgt.
c) Tre protokollvitner:
* Evelyn Stensaker. Rettet dag 2 til Geir Myrann
* Dag Engsbråten, Drammen og omegn
* Rune Meier, Hadeland
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Vedtak
Enstemmig valgt.
d) Tre medlemmer til redaksjonskomiteen:
* Anders Aks, sekretariatet. Erstattet dag 2 av Dag Engsbråten, Drammen og omegn
* Ulf Bergstrøm, Harstad og omegn
* Kjetil Valrygg, Mosjøen og omegn
Vedtak
Enstemmig valgt.
e) Tre medlemmer til tellekorps:
* Svein Torgersen, Gudbrandsdal
* Svein Inge Øyamo, Oppdal
* Bjørn Magnor Aunmo, Røros og fjellregionen
Vedtak
Enstemmig valgt.

1) Valg av redaksjonskomité for organisatoriske saker:
* Roy Gjertsen, Aust-Agder
* Even Moen, Hedmark
* Thor Lysenstøen, generalsekretær
Vedtak
Enstemmig valgt.
Dirigent Tor Munkelien overtok deretter.

Sak 6
Forretningsorden
Dirigenten refererte i grovt forbundsstyrets forslag til forretningsorden- vedlagt
innkallingen.
Vedtak
Forbundsstyrets forslag vedtatt.

Sak 7
Forbundsstyrets beretning for 2017-2018 og rapport fra kontrollkomiteen for samme
periode
a) Samlet beretning i sammendrag for perioden 1.januar 2017-31. desember 2018
Presidenten gjennomgikk denne samlerapporten og åpnet deretter for spørsmål og
avklaringer.
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Forbundsstyret har i perioden har hatt fokus på en god økonomistyring samt
organisasjonsutvikling.
Det har vært jobbet godt på alle nivåer i NVIO i landsmøteperioden. Det er lagt stor
fokus på rekruttering av nye medlemmer. Medlemstallet har vært forholdsvis stabilt i
perioden til tross for høyere medlemskontingent, stadig færre «nye» veteraner og frafall
blant medlemmer som er gått bort. Spesielt på gjensynstreff er det blitt rekruttert en
rekke nye medlemmer. Medaljeutdelingene som ble gjennomført over det ganske land 6.
april 2018 og markeringen av UNIFIL-jubileet på Akershus festning 20. april 2018 har
hatt en svært positiv effekt blant veteraner og medført en økt interesse for deltakelse i
veteranmiljøet. Antall steder for gjennomføring av veterantreff har økt i perioden og det
har vært en betydelig økning i antall deltakere på veterantreff.
Vi har evaluert dagens kommunikasjonsplattform, internt og eksternt, vi har evaluert
kameratstøtte, regionskontaktmodellen og dagens styremodell. Er det riktig sammensetning
og innretning av styret og sekretariatet? Vi har også evaluert vedtektene. Vi har stilt
spørsmål om disse er tidsriktige og forenlige med det våre medlemmer melder tilbake, og i
tråd med samfunnsutviklingen generelt. Vi må ligge i forkant. FS har også sett på
samvirket lokalt, regionalt og sentralt i relasjon til hver enkelt lokallags aktivitetsnivå.
Disse prosessene har gitt oss et svært godt grunnlag for å komme med tydelige og
gjennomarbeidede forslag til endringer og strategiske veivalg. Disse veivalgene vil peke ut
retningen vi mener NVIO bør utvikle seg i, på kort og lang sikt. Målet er at NVIO også i
fremtiden skal være den ledende veteranorganisasjonen for alle veteraner og deres familier.
Tildelingene fra Forsvarets veterantjeneste (FVT) har vært økende i perioden.
Uspesifiserte ekstratildelinger midtveis i perioden har bidratt til at regnskapene for
begge regnskapsårene har hatt et positivt resultat. I fremtiden vil det måtte vurderes om
hvordan man skal stille seg til leie av egne lokaler for våre lokalforeninger.
Driftsutgiftene til medlemslokalene øker, noe som medfører at midler til aktiviteter blir
redusert.
Det har vært nødvendig med sterk økonomisk styring som følge av den såkalte
"medaljesaken", noe som medførte behov for å heve medlemskontingenten fra og med
2018. 100 kr pr medlem, totalt kr 734 600.- ble avsatt til fond i regnskapet for 2018. Det
vil fortsatt være behov for å bygge opp fondskapitalen i årene som kommer. Målet bør
være at den er ca. 20 % av omsetningen (ca 3 mill. kr).
Regnskapet for 2017 og 2018 vil bli fremlagt med et overskudd. Overskuddet
fremkommer som et resultat av underforbruk av tildelte midler. Disse midlene er
øremerket aktivitet og kan ikke brukes til å bygge opp forbundets reservefond.
Tildelingen til lokalforeningene i 2019 overstiger tildelingen fra sentralt hold. Dette er
oppnådd ved at innsparte midler fra 2018 er overført 2019.
Det blir mer og mer klart at organisasjonen totalt sett må være mer kostnadsbevisst og
ha fokus på forsvarlig drift. Man kan også se tendensen til at lokalforeninger ønsker å
øke aktiviteten lokalt. Dette er en meget positiv utvikling. Imidlertid må
lokalforeningene være forberedt på at man også må benytte egne midler for å
gjennomføre aktivitet og ikke ensidig basere seg på at man vil få tilført sentrale midler
for å kunne gjennomføre aktivitet mens lokale midler forblir urørt eller øker.
Lokalforeningene har samlet mer enn 4 mill. kr på konto. Dette er midler som i liten
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grad omsettes i aktivitet til beste for medlemmene. Lokalforeninger som har betydelige
midler på konto, vil bli nedprioritert til fordel for lokalforeninger som har planer for
aktiviteter men som mangler midler til gjennomføring.
Det er jobbet konstruktivt med tanke på å etablere nye aktiviteter for veteraner, herunder
kan nevnes Hedersløpet, MC-tur langs Route 66 i USA, Battlefield Orientation Tours på
Vemork/Rjukan og i øst-Finnmark, tur i Jan Baalsruds fotspor, båtturer med Christian
Radich, familiehelg i Dyreparken, veterantur med Statsraad Lehmkuhl til Shetland osv.
Arrangementene har vært meget populære blant veteraner og pårørende og er initiert
delvis av lokalforeningene og delvis av sekretariatet. Arrangementer av slik karakter
gjennomføres ikke som fast ordning. Lokalforeningene inviteres derfor til å komme med
innspill til aktiviteter som kan vekke interesse utover lokalforeningens nedslagsfelt slik
at aktiviteter i større grad spres utover landet.
Ledersamling eller regionale samlinger har ikke blitt gjennomført i perioden. Dette er
begrunnet med styrets ønske om å arbeide med en ny kommunikasjonsplattform, en
ekstern gjennomgang av organisasjonen og en ny organisasjonsmodell.
Det har vært en god periode for Stiftelsen Veteranhjelp. Stiftelsen er blitt bedre kjent
blant veteraner og deres pårørende og har fått styrket sin økonomi på grunn av
innsamlingsaksjoner, auksjoner og gaver samt tilskudd fra Forsvarets veterantjeneste og
Krigshospitalkassen. Det vil være utfordringer knyttet til fremtidig drift av Stiftelsen, da
det er grunn til å anta at for eksempel tilskudd fra Krigshopitalkassen vil bli redusert i
årene som kommer. Dette vil kunne medføre at Stiftelsens styre vil ha reduserte midler
til rådighet.
Styrets forslag til vedtak
Styrets beretning for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2018 godkjennes.
Forbundsstyret har stor forståelse for kontrollkomiteens merknader. Merknadene tas til
etterretning.
Dag-Magne Lunde
President

Lars Christian Finstad
Visepresident

Bjørn Jomar Rundhaug
Styremedlem

Sivert Wille Svane
Styremedlem

Einar Ulleberg
Styremedlem

Geirhild Snildal Engen
Styremedlem

Knut Erik Jørgensen
Varamedlem

Thor Lysenstøen
Generalsekretær

Vedtak
Etter en lengre debatt med spørsmål, svar og oppklaringer ble forbundsstyrets beretning
for perioden 1. januar 2017- 31. desember 2018 tatt til etterretning med følgende
merknader:
* Stor grad av enighet blant lokallagene om at det var svært uheldig å ikke gjennomføre
ledersamling i 2018, slik landsmøtet i 2017 påla FS. Svaret fra presidenten var at FS,
rent prosessmessig, ikke var klare til å gjennomføre ledersamlingen som pålagt av
forrige landsmøte, men ser i ettertid at det ville vært smart å informert om dette.
* Det bør vurderes å hente inn penger også fra andre steder enn Forsvaret for å dekke
husleie til lokalforeningene, for eksempel via kommunal støtte mm.
* Hvorfor er ikke de ca 500 «direktemedlemmer» fordelt ut på lokalforeningene, noe
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som ville gitt noen kroner ekstra til lokalforeningene? Svar: Medlemmer kan selv
velge om de vil være tilsluttet en lokalforening eller ha et direkte medlemskap.
* Det ble reist kritikk fra flere lokalforeninger over at den ene av to større undersøkelser
gjennomført siden forrige landsmøte, den som omhandler ekstern og intern evaluering
av NVIO fra firmaet Geelmayden Kiese, ikke var distribuert ut til lokalforeningene.
Presidenten beklaget at rapporten var lekket fra en av medlemmene i FS ut til en
lokalforening for deretter å bli distribuert til andre foreninger og enkeltpersoner. Dette
var ikke bra og skapte narrativitet, fjas og løgn. Det var nemlig ikke planlagt å sende
ut rapporten til lokalforeningene før den var skikkelig behandlet i FS. Betaling til dette
konsulentfirmaet var midler tildelt fra firmaet Martin Lockheed. Dette var et eksempel
på at kommunikasjonen ikke var god nok mellom enkelte lokalforeninger og FS.
* Noe av enkelte lokalforeningers oppsparte midler er penger som er fremskaffet via
dugnad, grasrotandeler og pengegaver, og som derfor bør holdes utenfor da FS tildeler
penger til lokalforeningene.
* Tidligere medarbeider og kameratstøtteleder i forbundet, Knut Østbøll, burde vært
invitert til landsmøtet, og hans tildeling av medalje i World Veterans Federation
(WVF) var savnet i årsmeldingen fra FS.
* Veteranen og President i WVF, Dan Viggo Bergtun, kunne gjerne vært invitert til å
holde en orientering om WVF.
* Antallet medlemmer er «på stedet hvil». Veteran podcast-en er veldig bra tiltak for
blant annet å rekruttere yngre veteraner inn i foreningen. Utviklingen på
familiefronten likeledes.
* Begrepet veteran er ikke godt nok dekkende mtp. rekruttering av blant annet yngre
veteraner
* Presidenten fikk god credit fra mange i salen for den jobben han har gjort i forbundet i
hans to-års periode som president.
Presidenten takket for en engasjerende debatt og bemerket at:
* Det skjer mye positivt i NVIO
* Gjennomføringen av UNIFIL-jubileet var meget bra. Potensialet ble imidlertid ikke
fullt ut utnyttet i samarbeidet mellom veteranorganisasjonene og
Veteraninspektøren.
* I sum tar vi i dag ikke ut potensialet i NVIO, noe vi imidlertid skal jobbe med i det
nye FS
* WVF er i dag en organisasjon NVIO ikke samarbeider med og prioriterer heller å
samarbeide med veteranorganisasjonene i Norden
* Viktig å omsette pengene i lokalavdelingene til aktiviteter i lokalmiljøet.
b) En mere detaljert forbundsstyrets beretning for årene 2017 og 2018 er vedlagt
innkallingen.
c) Rapport fra kontrollkomiteen
Leder for kontrollkomiteen, David Eilertsen orienterte fra rapporten, vedlagt her
(Vedlegg 3).
Vedtak
Kontrollkomiteens merknader tas til etterretning.

11

Sak 8
Regnskap for 2017og 2018, samt revisors beretninger
Generalsekretær Thor Lysenstøen redegjorde for regnskapet for årene 2017 og 2018
støttet av økonomiansvarlig i forbundet, Anniken Johnsen via et eget og grovt
sammendrag for årene 2017 og 2018 (vedlegg 4). En mere detaljert regnskapsoversikt er
vedlagt innkallingen. Det ble deretter åpnet for spørsmål og avklaringer.
* Det ble gitt honnør for et godt årsresultat.
* Mange noter til regnskapet er bra- flere er ønskelig, noe som gjør det lettere for
lokalforeningenes ledere å forklare regnskapet ovenfor sine egne medlemmer.
Revisjonsberetningen fra uavhengig og registrert revisor, Einar Finnanger fra firmaet
Amica revisjon AS er vedlagt innkallingen.
Vedtak
* Regnskapet for årene 2017 og 2018 enstemmig godkjent.
* Overskuddet tilføres egenkapitalen.
* Forbundsstyret meddeles ansvarsfrihet.
* Revisors beretning tatt til etterretning.

Sak 9
Strategisk plan 2019-2021
Presidenten redegjorde for utkastet til den Strategiske planen som skal være generell og
overordnet, vedlagt innkallingen. Det er gjennomført aktuelle prosesser i FS og sekretariatet.
Forslaget til denne nye strategiske planen er en forenkling ift. den forrige på det viset at den
nye nå består kun av fem punkter. FS vil gi generalsekretæren i oppdrag å utarbeide en
revidert virksomhetsplan. Det var tidligere et stort fokus på syke veteraner. Vi må gå fra å
være et offer til å i større grad være en resurs i samfunnet.
Momenter i debatten:
* Begrepet veteran er ikke et godt begrep, spesielt ift. de yngre veteranene. Finn et nytt begrep
med positive fokuseringer som på et vis fremsnakker veteranen
* Bruk ulike medier som facebook, lokalaviser, stands, bladet Veteran, forskjellige
veterantreff, podcast mm. for derigjennom å spre kunnskaper om INTOPS-veteraner
* Det savnes et element som sier noe om helse og den juridiske delen for veteraner
* Ved revisjon, ta i betraktning alle de 7 involverte departementene
* øk støtten til familiene da veteranene er ute på oppdrag
Presidenten takket for alle gode ideer og forslag.
Vedtak
Landsmøtet sluttet seg til planen og ba det nye Forbundsstyret om å videreføre Strategiplanen
i revidert utgave.

Sak 11
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Innsendte saker og forslag til vedtektsendringer
a) Innsendte saker fra lokalforeningene
Fra avd. Kristiansand på vegne av avd. Aust-Agder, avd. Mandal og Lister, avd.
Rogaland og avd. Kristiansand:
1. Konsulentrapport
Med bakgrunn i den analyse og drepende konklusjoner som er lagt fram av
konsulent-selskapet GK, hva angår i hovedsak sekretariatet og også tildels FS. Hva
har Forbundsstyret gjort, og hva er plan og strategi for å ta de grep som er
nødvendig, og som det pekes på i rapporten?
Forslag til vedtak
LM pålegger det nye FS å ta de nødvendige grep, om nødvendig av radikal
karakter, for å sette NVIO i stand til og igjen bli den veteranorganisasjon den er
ment å være. En service for lokalforeningene og medlemmene og et talerør til
politikere/myndigheter, forsvaret og det norske folk.
Forbundsstyrets uttalelse
FS har til hensikt å fremlegge en plan som omfatter en rekke av de spørsmål som
stilles i forslaget. FS vil imidlertid påpeke at man finner det unaturlig å
kommentere påstander som er basert på innhold i et dokument som er distribuert i
fortrolighet.
Forslaget støttes ikke av forbundsstyret.
Presidenten orienterte deretter om de to rapportene:
Rapporten fra Gambit H+K som er et konsept for rekruttering av veteraner mellom
20-40 år til NVIO ble kort nevnt. Deretter gikk presidenten mer i detalj på rapporten
fra Geelmayden Kiese som omhandlet ekstern og intern evaluering av organisasjonen.
Endringer og funn gjort av firmaet Geelmayden Kiese:
Hovedutfordringer (eksternt)
* Veteranbegrepet
* For noen er begrepet fortsatt utvannet og negativt ladet, men dette er på
bedringens vei
* Medlemsmassen/tilbudet
* Medlemmene har høy gjennomsnittsalder
* Tilbudet er utdatert og passer ikke for hele bredden av veteraner
* Medlemmene er inaktive — bidrar ikke med sine synspunkter
* NVIO forteller ikke historien om seg selv og om norske veteraner
* Lav kjennskap til NVIOs arbeid blant potensielle medlemmer
* Lav kjennskap til NVIOs arbeid blant sentrale beslutningstakere
* Lav kjennskap til veteraner i samfunnet for øvrig
* Lav synlighet i tradisjonelle og digitale medier
Hovedutfordringer (internt)
I .Sekretariatet

13

* Dysfunksjonelt og ineffektivt, med feil kompetanse
* Tydelige utfordringer knyttet til internkommunikasjon og samarbeid
* Preges av negativitet og tretthet
* Løser ikke sin rolle som et servicekontor for lokallagene. Stor grad av
egem.ådighet
2. Styret
* Umotivert og uten tilstrekkelig erfaring og kompetanse på hva det innebærer
å sitte i et styre
* Mangler en felles agenda. Illojale til resten av organisasjonen
* Lokallagene
* Inaktive, men fortsetter å hegne om sitt
* Høy gjennomsnittsalder
Forslag til veien videre:
* Endring av vedtektene slik at de er bedre tilpasset fremtiden
* Utvidelse av styret slik at man får en bedre regional representasjon og et
bedre regionalt samvirke
* Stabil økonomi med tilstrekkelige reserver
* Rekruttering av yngre medlemmer, herunder mentorordning
* Fokus på aktiviteter som fenger yngre veteraner
* Fordeling av midler til alle lokalforeninger
* Sekretariatet er innrettet og tilpasset til å håndtere pålagte oppgaver
* Utvikling av et formalisert og godkjent undervisningsopplegg for
kameratstøttekontakter
* Utvikling av et nærmere samarbeid med RVTS (Regionalt resurssenter om
vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
* En aktiv påvirker i sentrale fora
* Bedret samarbeid med sivile institusjoner
Momenter til rapporten fra Geelmayden Kiese sett fra presidenten sin side:
* Rapporten kommunisert ut til lokalforeningene på et tidligere tidspunkt ville
gitt mindre uheldig støy i organisasjonen
* Delegatene mente at dette var en bra gjennomgang av rapporten
* Presidenten takket for gode innspill og sa seg enig i at FS burde vært klarere
mtp. informasjon ut til lokalforeningene
Vedtak
Rapporten gir et godt grunnlag for veien videre. Dette har vært en viktig prosess. Vi
starter nå, blant annet via en sentral ledersamling

2. Deltakelse av pårørende på veterantreff
Forsvarets veterantjeneste har gitt ut et nytt direktiv vedrørende
deltakelse av veteraner og pårørende på veterantreffene.
I pkt. 2.3.2 utelukkes pårørende fra å delta på disse dersom de IKKE er
sammen med en veteran.
Forslag til vedtak
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LM ber FVT åpne for at pårørende etter falne veteraner i tjeneste,
veteraner som tjenestegjør i en operasjon og veteraner som av naturlige
årsaker er gått bort, kan inviteres til veterantreff på lik linje med
øvrige pårørende.
Forbundsstyrets uttalelse
Sekretariatet har over flere år påvirket FVT med henblikk på at pårørende skal gis
adgang til flere veterantreff, blant annet ved en utvikling fra adgang til 3
veterantreff, via 5 veterantreff til 6 veterantreff (hvorav 8. mai skal være et av
disse) med virkning fra desember 2018. I tillegg er det også åpnet for at veteraner
som er avhengig av ledsager for å kunne møte på veterantreff, også har adgang til
treffet.
Veterantreff er etablert for å lage et møtested hvor veteraner kan treffes for å kunne
dele sine erfaringer i et miljø hvor samtlige forstår hva man snakker om.
Veterantreffene har således en meget viktig funksjon for veteraner som opplever at
venner og familie ikke har forståelse for de opplevelser man har hatt, og som
veteraner ofte ikke er villig til å dele med personer som ikke har tilsvarende
opplevelser. Det er en kjent sak at det finnes veteraner som forutsetter at hvis
pårørende ikke kan være med, så går man ikke på veterantreff. Samtidig vet man
også at det er veteraner som ikke går på veterantreff hvis pårørende er tilstede. Det
er derfor en god løsning at man nå har en ordning hvor pårørende kan inviteres til
inntil 6 veterantreff pr år under forutsetning av at veteranen selv er tilstede. En
generell adgang for pårørende til å delta på veterantreff kan således medføre at
veteraner føler seg utestengt fra deltakelse på veterantreff.
Forholdet vedrørende pårørendes (herunder etterlatte etter falne i internasjonale
operasjoner, pårørende til personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner
og pårørende til avdøde veteraner fra internasjonale operasjoner) adgang til
veterantreff ble tatt opp med Forsvarets veterantj eneste i etterkant av innføring av
nye administrative bestemmelser for veterantreff. Sekretariatet fikk svar om at
Forsvarets veteraninspektør (FVI) ikke har til hensikt å endre de nåværende
bestemmelsene.
Fra sekretariatets side er det også tatt opp hvorvidt tidligere lokalt ansatte i
internasjonale operasjoner har adgang til veterantreff. Svaret på dette spørsmålet
var også negativt.
Forbundsstyret ser at ved dagens administrative bestemmelser for veterantreff så
gir ikke medlemskap i en veteranorganisasjon adgang til veterantreff. Det er viktig
å påpeke at veterantreff er primært etablert av hensyn til veteranene og sekundært
for at veteraner kan ha adgang til å ta med seg pårørende til et begrenset antall
veterantreff. Lokalforeningene oppfordres til å arrangere medlemsmøter hvor alle
har adgang, men det er viktig å påpeke at det er en forskjell mellom arrangementer
som NVIO arrangerer på vegne av Forsvaret (les: veterantreff) og interne
arrangementer (les: medlemsmøter). Skillet mellom de forskjellige arrangementene
er klare, og sammenblanding er uheldig og bør unngås.
Forslaget støttes ikke av forbundsstyret.
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Vedtak
Redaksjonskomiteen ble gitt i oppdrag å utarbeide forslag til tekst for vedtak.
Resultatet etter fremleggingen for delegatene ble følgende:
Landsmøte ber FS jobbe for at FVT åpner for at pårørende etter falne veteraner i
tjeneste, veteraner som tjenestegjør i en operasjon og veteraner som av naturlige
årsaker er gått bort, kan inviteres til veterantreff på lik linje med øvrige pårørende,
3. Arbeidsgruppen nedsatt av Forsvarsdepartementet
FD har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på dagens erstatnings- og
kompensasjonsordning for veteraner. Medlemsmassen i NVIO har så langt fått
liten eller ingen informasjon om prosessen så langt. Heller ikke FS har gitt klare
føringer så langt.
Rykter i veteranmiljøet sier at en kanskje vil se på en" krigspensjon" i denne
sammenheng.
Dette er i og for seg ok, men denne må ikke gå ut over nåværende kompensasjonsog erstatningsordning
Forslag til vedtak
LM er enig om at nåværende kompensasjons- og erstatningsordning ikke skal
røres, kun forbedres.
Forbundsstyrets uttalelse
Arbeidsgruppen har så langt hatt 2 møter, hvorav det første møte var av
konstituerende karakter. Det har således ikke vært naturlig å orientere om
fremdriften i prosessen så langt. Man er kjent med at andre veteranorganisasjoner
ønsker å innføre en krigspensjon, men så lenge føringene fra FD er at rammene for
kompensasjons- og erstatningsordningen skal være uendret, så bør NVIO ikke gå
inn for en endring som medfører en reduksjon i utbetalingen til den enkelte
veteran.
Forslaget støttes av forbundsstyret.
Vedtak
Støttes.
4. Antrekk veterankompaniene
Forbundssekretæren, Svein-Erik Malmø-Moen orienterte om saken.
NVIO er en sivil organisasjon som alle vet. Det har i altfor lang tid hersket ulik
praksis vedrørende antrekk til veterankompaniene. Innspill til sekretariatet er
tidligere gjort fra veterankompaniet i KRS uten resultat.
Forslag til vedtak
LM pålegger det nye FS å nedsette en arbeidsgruppe som ledes av sekretariatet og
bestående av alle veterankompanisjefene hvor målet er å utarbeide felles
antrelcksbestemmelser for veterankompaniene innen 6 måneder.
Forbundsstyrets uttalelse
I dag benytter veterankompaniene et uensartet antrekk. Det dreier seg i hovedsak
om tre forskjellige ordninger: 1) uniform, 2) et uniformslignende sivilt antrekk og
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3) sivilt antrekk. FS mener at det ikke er innenfor NVIOs myndighetsområde når
det gjelder å gi føringer for bruk av antrekk (uniformer samt antrekk som kan
forveksles med uniformer) som avviker fra Forsvarets uniformbestemmelser.
Påstanden om at innspill fra veterankompaniet i Kristiansand ikke har hatt et
resultat medfører ikke riktighet. Forbundsstyret vil i denne forbindelse vise til
referat fra FSM 5-2018 sak 34/2018 hvor det heter:
Uniformering av veterankompaniene
Forbundsstyret har mottatt henvendelse fra et veterankompani med anmodning
om felles retningslinjer for bæring av uniform for kompaniene. I dag er det
forskjellig praksis i kompaniene og det etterspørres felles retningslinjer.
Rett til bæring av uniform er beskrevet i Forsvarets «Bestemmelser om
uniformer», datert 15. juni 2018 hvor det blant annet heter:
2 Militær uniform
2.1 Bæring av uniform
2.1.1 Hjemmel. Bæring av uniform skal kun skje med hjemmel i, og i tråd med
reglene i, denne uniformsbestemmelsen og de forsvarsgrenvise
uniformsbestemmelsene.
2.1.2 Respekt Forsvarets uniformer skal bæres og behandles med respekt.
2.1.3 Daglig tjeneste. Militært personell skal bære uniform i den daglige
tjenesten. Unntak kan bare gis for avdelinger og enkeltpersoner når helt
spesielle forhold tilsier bruk av sivile klær. Slike unntak gis av DIF-sjef når det
gjelder avdelinger, og avdelingssjef når det gjelder enkeltpersoner. Uniform
skal bæres ved formelle anledninger, samt ved sammenkomster av tjenstlig
eller sosial art når bruk av uniform iht. vanlig praksis vil være korrekt. Hva
som er vanlig praksis besluttes om nødvendig av sjefen eller eldste deltaker.
Uniform og/eller uniformseffekter skal normalt ikke bæres på fritiden. Parade-,
messe- og tjenesteantrekk kan likevel bæres på nasjonale høytidsdager eller i
formelle sammenhenger hvor det er alminnelig akseptert, jf pkt. 5.3.
Militær straffelovs § 77 angir strafffor unnlatelse av å utføre, eller
overtredelse av, militær tjenesteplikt.
Straffelovens § 165 angir strafffor den som ved uhjemlet bruk av
uniform eller på annen måte offentlig utgir seg for å ha offentlig
myndighet på en slik måte at det er egnet til å skape uleilighet for noen
eller svekke tilliten til den offentlige myndigheten.
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2.1.5 Utlandet
Under beordret tjeneste, skole eller kurs i utlandet bæres uniform når ikke
annet er bestemt. Bruk av uniform skal normalt innskrenkes til selve tjenesten,
på skolen, på kurset eller på arrangementet. Ved opphold og reise forøvrig
nyttes sivilt antrekk. Under annet arrangement kan uniform bæres etter
innhentet skriftlig godkjenning fra egen forsvarsgrens stab. Før godkjenning
gis, skal Den norske ambassade eller tilsvarende i det land man skal oppholde
seg i, innhente en formell tillatelse for bruk av uniform hos myndighetene i
besokslandet.
2.1.9 Ikke stadig tjenestegjørende personell
Offiserer, befal, grenaderer eller konstabler som ikke er i tjeneste, inkludert
pensjonerte offiserer, befal, grenaderer eller konstabler, har rett til å bære
uniform ved anledninger av militær eller sivil art der bruk av uniform er
passende. Ikke stadig tjenestegjørende offiserer, befal, grenaderer eller
konstabler kan bruke den uniformen som var reglementert ved avslg'eden eller
gjeldende uniform.
Uniformen skal da nyttes uten tjenestegjøringstegn og med fast grad,
tildelte og dokumenterte medaljer og troppeartstegn eller tilsvarende
iht. den enkeltes rulleblad.
Ikke stadig tjenestegjørende personell skal ikke nytte uniform ved anledninger
eller ved utførelse av oppgaver hvor det er nærliggende at publikum får en
oppfatning av at vedkommende innehar noen form for militær myndighet.
Tillatelse til å bære uniform kan trekkes tilbake av grensjef hvis personellet har
gjort seg skyldig i uverdige forhold under opptreden i uniform, eller ved grovt
brudd på uniformsbestemmelsene forøvrig. Offiserer, befal, grenaderer eller
konstabler engasjert på pensjonistvilkår i Forsvaret, skal som hovedregel ikke
bære uniform i den daglige tjeneste. Avdelingssjef kan imidlertid gi tillatelse
eller bestemme at uniform skal nyttes når dette er nødvendig eller passende for
de oppgaver personellet er gitt. Alle som har fullført sin førstegangstjeneste
kan bruke den uniformsluen vedkommende hadde da han eller hun var
tjenestegjørende, ved anledninger av militær eller sivil art der bruk av
uniformslue er passende, jf pkt. 5.3. 2.2
Bruk av uniform
2.2.1 Myndighet
Avdelingssjef kan gi ut regler for bruk av uniform for egen avdeling og innen
eget ansvarsområde, iht. disse bestemmelsene.
2.2.2 Ensartet uniformsantrekk
Som hovedregel skal det tilstrebes ensartet antrekk for alle med samme eller
tilsvarende arbeidsforhold ved avdelingen, stasjonen eller fartøyet. Ved
formelle oppstillinger skal antrekket være ensartet for samme kategori
personell. I den daglige tjeneste forøvrig kan sjefen tillate en viss variasjon
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etter forholdene. Under alle omstendigheter skal antrekket være fullstendig og
korrekt. Det er ikke tillatt å blande feltantrekk med tjenesteantrekk, eller grønt
feltantrekk med feltantrekk i arken- og kakiutgaver. Ørken- og kakiuniformer
skal kun bæres i internasjonal tjeneste når klimaforholdene gjør det nødvendig,
og ikke i Norge. Ved anledninger hvor militært personell deltar samlet i møter,
konferanser, tilstelninger ol. skal det tilstrebes et ensartet antrekk. Beslutning
om dette treffes av sjefen, eller den som innkaller til samlingen. Under- og
mellombekledning utlevert ved annen avdeling er tillatt der dette er
hensiktsmessig og forsvarlig og etter sjefens vurdering ikke går imot prinsipper
for enhet og likhet.
2.2.3 Fastsatt modell og snitt
Der det gjennom forsvarsgrenenes bestemmelser er satt krav til bruk av
uniform iht. fastsatt modell, levert av leverandør som Forsvaret har avtale
med, skal denne alltid benyttes. Der det i de grenvise uniformsbestemmelsene
er gitt åpning for det, kan tilsvarende handelsvarer benyttes hvis disse
samsvarer med den generelle beskrivelse av effekten. Personell som anskaffer
eget uniformsutstyr, plikter åpåse at det er reglementert. For bæring av
godkjente merker og tegn, henvises det til pkt. 2.4. Det er ikke tillatt å endre,
ved mål- eller skreddersøm eller annen tilpassing, uniformens snitt på en slik
måte at uniformens snitt eller uttrykk avviker fra fastsatt modell.
Vedtak
Forbundsstyret forventer at veterankompaniene følger de bestemmelser som er
gitt i «Bestemmelser om uniformer» og bærer den uniform som de har rett til
og at man ikke bærer uniformer og/eller gradstegn som man ikke har rett til
eller uniformer eller uniformslignende plagg som ikke er approbert av
Forsvaret.
Forbundsstyrets uttalelse
Saken om uniformering av veterankompaniene synes å være tilstrekkelig belyst
i gjeldende uniformsbestemmelser. Bestemmelsene gir føringer for hvem som
har rett til å bære uniform samt hvilken uniform og uniformsartikler som man
kan bære. Det gis også føringer for bruk av uniformer eller antrekk som kan
forveksles med Forsvarets uniformer. Forbundsstyret er av den oppfatning av
det lokalt kan avgjøres hvorvidt veterankompaniene skal benytte uniformer
eller et sivilt antrekk med den uniformslue som man bar da man bar da man var
tjenestegjørende. Forbundsstyret vil også oppfordre til at veterankompaniene
etablerer retningslinjer for bruk av hodeplagg som inkluderer alt personell som
har tjenestegjort i internasjonale operasjoner og at det ikke opprettholdes
ordninger som favoriserer personell med bakgrunn fra FN-tjeneste.
Forslaget støttes ikke av forbundsstyret.
Momenter til saken:
* Saken har allerede versert i organisasjonen i ca 10 år
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* FVT bør kjøre denne saken på vegne av alle veteranorganisasjonene
Vedtak
Det forventes at veterankompaniene følger de bestemmelser som er gitt i
«Bestemmelser om uniformer» og bærer den uniform som de har rett til og at
man ikke bærer uniformer og/eller gradstegn som man ikke har rett til eller
uniformer eller uniformslignende plagg som ikke er approbert av Forsvaret.

Fra avd. Rogaland
1. Handlingsplan 2015-2020
ønsker orientering om status:
B. Delmål 1 innføring av veterankort
Måleparameter: Framdrift rapporteres hver 3.mnd
Spørsmål
Hva er framdriften fra NVIO? Hva har NVIO rapportert om?
Svar
Veterankortet er innført etter påtrykk frå NVIO. Fordelsprogram er etablert i
samarbeid med andre veteranorganisasjoner. I tillegg har NVIO sitt eget
fordelsprogram
Vedtak
Spørsmålet anses som besvart.
2. C. Delmål 1: Etablere et rekrutterings-program, tilpasset yngre veteraner.
Måleparameter: Månedlige verveoversikter på LF nivå som tas inn i
«Veteran».
Spørsmål
Er oversikt sendt til LF for tilbakemeldinger? Har LF fått
tilbakemelding/orientering? har LF fått veiledning til hvordan LF skal drive
verving
Svar
Rekrutteringen av nye medlemmer til NVIO skjer nesten utelukkende av
ansatte i sekretariatet i forbindelse med gjennomføringer av orienteringer under
kurs, samlinger og under gjensynstreff som ledd i forberedelse til
tjenestegjøring eller etter tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Det har
således ikke vært grunnlag for å sende ut oversikter over rekrutteringen som er
skjedd i lokalforeningene. Det vil bli vurdert om det er aktuelt å publisere
medlemsutviklingen i «Veteran». Det er ikkje så langt utarbeidet en veileder i
hvordan verve medlemmer, men dette vil bli vurdert.
Vedtak
Spørsmålet anses som besvart.
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3. NVIO strategi 2015-2020
1.veteranrettigheter
Etablering av Nvio's veteranpolicy
Spørsmål:
Er denne skrevet?
Svar:
NVIOs veteranpolicy er ennå ikke utarbeidet.
Vedtak
Spørsmålet anses som besvart.
4. NVIO strategi 2015-2020
Delmål:
Veterankortet etablert i samarbeid med Forsvaret
Spørsmål
Hva er Nvio's rolle og påvirkning i dette arbeidet? Har NVIO tatt initiativ til at
Veterankort får gehør hos Forsvaret og hos veteranen?
Svar
NVIO har vært en viktig pådriver for utarbeidelse og innføring av
veterankortet. Veterankortet er en dokumentasjon på at man er veteran fra
internasjonale operasjoner, men gir ingen rettigheter hos Forsvaret som f. eks.
adgang til militære etablissementer. Interessen for å få utstedt veterankort har
vakt langt større interesse blant veteraner enn hva Forsvaret hadde forutsatt.
Det kan derfor trygt sies at veterankortet har fått gehør.
Vedtak
Spørsmålet anses som besvart.
5. NVIO strategi 2015-2020
3.0rganisasj on og organisasjonsutvikling
NVIO har et aktivt rekrutteringsprogram, spesielt rettet mot veteraner fra
de senere års operasjoner/misjoner, med sikte på dobling av antall
medlemmer i perioden.
Spørsmål
Har NVIO gitt LF 'er opplæring i rekruttering av medlemmer? Dobling av
antall medlemmer skjer ikke uten LF jobber samen med sekretariatet. Har det
blitt vurdert vervepremier?
Svar
Det er ikke utarbeidet eller gjennomført et opplæringsprogram for LF-ene i
rekrutteringsarbeid. Ved nyrekruttering av medlemmer har det vært praktisert
forskjellige ordninger; gratis medlemskap det første året for yngre veteraner,
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gaver ved innmelding og verveaksjoner. Det synes som om den beste løsningen
for å rekruttere og beholde medlemmer er at man får en gaveartikkel
(drikkeflaske, veterancaps el) ved innmelding og at lokalforeningene sørger
for å inkludere nye medlemmer i sine aktiviteter og sørge for at de inviteres til
veterantreff.
Vedtak
Spørsmålet anses som besvart.

6. Sekretariatet skal ha en egen serviceerklæring.
Spørsmål
Er denne skrevet?
Svar
Sekretariatets serviceerklæring er skrevet og er tilgjengelig på NVIO's
nettsiden
Vedtak
Spørsmålet anses som besvart.

7. Gitt disse eksemplene under, så ønsker NVIO avd. Rogaland å sette fokus
på hvor vanskelig det kan være å lese budsjettet som NVIO sentralt sender
ut. Vi ønsker at det for fremtidige regnskap blir ført med flere noter til de
forskjellige postene slik at det blir enklere for oss å vurdere budsjettet i sin
helhet og hva pengene blir brukt til. Slik det er i dag, så er ikke dette så
enkelt. Svar på spørsmålene under ønsker vi også.
Spørsmål

Regnskap 2017
o Kva dekkes av post leie maskiner og inventar til kr 409.385?
o Kva prosjekter dekkes av organisasjonstøtten fra Forsvaret på
3.975.000?
o Kva koster driften av Styreweb, mail og nettsider?
Svar
Her må man skille mellom budsjett og regnskap. Budsjettet vil være generelt
og retningsgivende og vil derfor kun bli omtalt i hovedpunkter. Når det gjelder
regnskapet, så vil man tilstrebe å presentere dette med tilstrekkelig
detaljeringsgrad og med noter til de forskjellige postene. Spørsmålet vil bli
besvart i forbindelse med gjennomgang av regnskapet.
Vedtak
Spørsmålet anses som besvart.

8. Vi ønsker at NVIO's sekretariat skal lage et hjelpedokument som bør
sendes ut til alle delegater til landsmøtet. Her bør det være en gjennomgang
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av hvordan landsmøtet på generell basis gjennomføres. Hva som er
forventet av en delegat på landsmøtet og hva slags rettigheter den enkelte
delegat har, f. eks. med å komme med et benkeforslag ete. Dette bør også
vurderes for nye forbundsstyre medlemmer
Svar
Forberedelse til landsmøtet er å lese gjennom protokoll fra forrige landsmøte,
gjeldende vedtekter samt tilsendte landsmøtepapirer og således være godt
forberedt til landsmøtet. Det anses ikke at det er behov for å utarbeide en
veileder i opptreden for den enkelte delegat. Når det gjelder opplæring av
forbundsstyremedlemmer så vurderes det å gjennomføre en egen opplæring,
men dette vil avgjøres av forbundsstyret.
Vedtak
Spørsmålet anses som besvart.
Fra avd. Follo og Indre Østfold
Omgjøring av stillinger og stillingsbrøker i sekretariatet
Vi i styret i NVIO Follo og Indre Østfold ser at økonomien i NVIO er stram, da
overføringer fra NVIO sentralt til vårt lokallag er halvert i 2019 i forhold til
foregående år. I den sammenhengen ser vi at sekretariatet bør slankes noe for å
sikre lokalt arbeid i NVIO fremover. I dag er det syv stillinger på Akershus
som utgjør en stor kostnad. Sett i fra lokallagets ståsted med en stram økonomi
foreslår vi å fjerne 3 stillinger i sekretariatet på Akershus.
NVIO avd. Follo og Indre Østfold sitt forslag til landsmøtet går ut på å beholde
fire stillinger i sekretariatet på Akershus. Disse fire stillinger skal være
generalsekretær, økonomi/kommunikasjonsansvarlig, leder kameratstøtte,
forbundssekretær/ relmitteringskoordinator. 5 regionssekretærer på
prosjektstillinger som samlet utgjør 2 årsverk, disse skal driveoppsøkende
virksomhet og støtte lokallag i deres region, dette i samarbeid med
regionkontakten i deres region. Samt rapportere til forbundsstyret ved president
og arbeidsutvalg. For alle stillinger til ansatte i NVIO skal det utarbeides
stillingsinstrukser med stillingsbrøk, disse skal være offentliggjort og
godkjennes av landsmøtet eller av forbundsstyret med fullmakt fra landsmøtet.
Gjennomgang og eventuelt revidering av alle stillingsinstrukser til ansatte i
NVIO skal opp på alle fremtidige landsmøter som et eget fast sak på
dagsorden. Dette for å kvalitetssikre det arbeidet som blir gjort av NVIO sine
ansatte. Samt å sikre demokratiet i NVIO. Ved disse forslagene vil vi sikre
NVIO sin fremtid gjennom å forsterke økonomien, demokratiet og det lokale
engasjement i NVIO. Det er ute i lokalforeningene gjennom deres aktiviteter
vårt forbund har vekstpotensialet ikke på Akershus festning.
Forbundsstyrets uttalelse
Det er generalsekretæren som på vegne av NVIO er arbeidsgiver for
sekretariat. De ansatte i sekretariatet er ikke valgt av landsmøtet.
Arbeidsgiveransvaret omfatter organisering av sekretariatet, herunder
ansettelser, utarbeidelse av stillingsinstrukser, fordeling av arbeidsoppgaver,
oppfølging av ansatte, og oppsigelser/avslutning av arbeidsforhold. Forslaget

23

fra avd. Follo og Indre Østfold innebærer en detaljstyring fra et landsmøte som
er meget uvanlig i norsk arbeidsliv.
Forbundsstyrets oppgave er å ha en løpende vurdering om hvorvidt
sekretariatet er optimalt organisert for å kunne utføre sin oppgave på en best
mulig måte. Dette gjøres gjennom en løpende dialog med generalsekretæren.
Forslaget støttes ikke av forbundsstyret.
Vedtak
Innmelder sa seg fornøyd med svaret fra FS.
Fra avd. Ofoten
Administrative bestemmelser for gjennomføringen av Forsvarets
veterantreff for veteraner fra internasjonale operasjoner
1. Innledning
Aller først vil vi presisere at NVIO avd. Ofoten er godt kjent med
bestemmelsene fra Forsvarets veterantj eneste (FVT) som trådte i kraft pr.
01.01.2019. Vi er videre innforstått med at dette er FVT's bestemmelser, ikke
NVIO sine. Men det er NVIO i regi av lokalforeningene som forvalter dette
ved at lokalforeningene er teknisk mangør. NVIO avd. Ofoten har behandlet
saken i styremøte og vedtatt å fremme saken for Landsmøtet.
2. Drøfting
NVIO avd. Ofoten mener at bestemmelsene på enkelte punkter gir vår
lokalforening et veldig begrenset handlingsrom i forhold til å gi våre veteraner
et attraktivt tilbud, med et innhold som skaper både interesse og engasjement,
slik at vi får økt opp-slutning om veterantreffene og veteranene føler sterkere
fellesskap og tilknytning.
Vi nevner følgende tre punkter:
* Regelmessig på en fast dag i måneden
* Tidsramme kl. 19:00 - 21:00
* Fast «nøytralt» sted - ikke medlemslokale. Kun unntaksvis andre
steder.
Dersom vi avgrenser våre veterantreff til å kun være et såkalt «pizzatreff» med
sosialt samvær, så uteblir beklageligvis i stor grad deltakelsen. NVIO avd.
Ofoten ønsker å tilby veteranene en eller annen aktivitet tilknyttet våre
veterantreff (helst tema av militærfaglig karakter), det kan være aktuelle
foredrag, film, boklanseringer, turer, skyting, bowling, dart m.m. Vi har et nært
samarbeid med både Narvik l(rigsmuseum / Narviksenteret for fred og med HV
16. Vi har erfart at aktuelle aktiviteter vanskelig lar seg kombinere med de to
førstnevnte kulepunktene slik at dette passer med tid og sted, og vi ønsker oss
en større fleksibilitet for å legge til rette for gode arrangementer og
veterantreff.
NVIO avd. Ofoten er i den heldige situasjon at vi disponerer eget
medlemslokale, som bl.a.er meget velegnet til både arrangementer og
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servering. Lokalet har vi ikke anledning til å benytte for veterantreff, og har
vansker med å forstå FVT's begrunnelse som vi har oppfattet dit hen at dette
avgrenser eller utelukker andre veteraner enn våre medlemmer til å besøke oss.
Dette er ikke tilfelle hos oss, vi ønsker alle veteraner velkommen enten
vedkommende er medlem eller ikke. Det vil dessuten, i all hovedsak, bli
vesentlig billigere å servere et måltid i vårt medlemslokale enn tilsvarende ved
vårt faste spisested. Alt dette handler om tillit. Vi legger til grunn at både
NVIO sentralt og FVT stoler på at vi i lokalforeningen bidrar til det beste for å
ivareta våre veteraner med anerkjennelse og respekt.
Skal vi lykkes bedre, må vi ha tilstrekkelig handlingsrom i stedet for å sette
begrensninger når vi er gitt fullmakten til arrangere veterantreffene. Vi håper at
forbundet støtter oss i vårt syn på at det er behov for å «myke opp» de
administrative bestemmelsene for gjennomføringen av Forsvarets veterantreff.
Vi prøver fortløpende å yte vårt beste for veteransaken gjennom NVIO sitt
motto: Samhold - Erfaring - Styrke.
3. Anbefaling
NVIO avd. Ofoten foreslår at forbundet tar opp saken med FVT med formål å
endre de administrative bestemmelsene for gjennomføringen av Forsvarets
veterantreff for veteraner fra internasjonale operasjoner, slik at
lokalforeningene til enhver tid kan fastsette ukedag og tidspunkt for månedlig
veterantreff, og videre at det gis adgang til å avholde veterantreff i
lokalforeningens medlemslokaler.
Forbundsstyrets uttalelse
Det synes å være en misforståelse mellom hva som er medlemsmøter og hva
som er veterantreff. Våre medlemsmøter/medlemsaktiviteter kan vi fritt
gjennomføre på varierende steder og med varierende temaer. Dette er
imidlertid våre egne arrangementer som finansieres via medlemskontingent,
via lokalforeningens midler eller vil tilskudd fra FVT som er øremerket
lokalforeningene.
NVIO arrangerer veterantreff på vegne av Forsvarets veterantjeneste og det er
gitt strenge føringer for hvordan treffene skal gjennomføres i forhold til tid,
krav til lokalet og rapportering. Veterantreffene finansieres av FVT som gir
føringer i forhold til gjennomføring og rapportering. Fra FVTs side er det
viktig at veterantreffene har en fast dag, tid og sted slik at veteranene har stor
grad av forutsigbarhet for når og hvor veterantreffene arrangeres. Dette er
spesielt viktig for nye deltakerne på veterantreffene slik at veterantreffene ikke
kun blir en arena for en fast gjeng, noe som kan virke ekskluderende for
veteraner som deltar på veterantreff for første gang.
Alle lokalforeningene har fått pålegg om å flytte veterantreffene fra
lokalforeningenes lokaler og til et nøytralt serveringssted. Sekretariatet får også
jevnlig henvendelser om flytting av veterantreffet til andre
veteranorganisasjoners lokaler. Det er grunn til å anta at hvis NVIO foreslår å
endre «kravet» om et «nøytralt» serveringssted, vil andre veteranorganisasjoner
komme på banen med ønske om å overta «våre» veterantreff. NVIO får jevnlig
også kritikk for at veterantreffene brukes som rekrutteringsarena til NVIO.
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Forbundsstyret er positive til at lokalforeningen ønsker å gjennomføre
aktiviteter/møter i tilknytning til lokalforeningens medlemslokaler og at man
også ønsker å tilby aktiviteter av militærfaglig eller militærhistorisk karakter.
Imidlertid er det viktig at disse aktivitetene som gjerne kan kalles
medlemsmøter eller medlemsaktiviteter ikke sammenblandes med veterantreff.
Sekretariatet har en løpende dialog med Forsvarets veterantjeneste vedrørende
gjennomføring av veterantreff og forsøker fortløpende å påvirke at
retningslinjene blir mer romslige. Imidlertid er retningslinjene ikke et
forhandlingstema. NVIO leverer sine innspill og så tar FVT sin avgjørelse.
NVIO ser at tilstrømmingen til veterantreff på nye steder er i positiv utvikling,
noe som gjør at veterantreffene har blitt en viktig møteplass for alle veteraner
og ikke kun NVIO-medlemmer. Aktiviteter i regi av lokalforeningen og som
man kan informere om på veterantreff, gjør at flere veteraner ønsker å bli en
del av veteranfellesskapet og bli medlemmer i NVIO. Dette arbeidet bør
fortsette.
Forslaget støttes ikke av forbundsstyret.
Vedtak
Redaksjonskomiteen ble gitt i oppdrag å utarbeide forslag til tekst for vedtak.
Resultatet etter fremleggingen for delegatene ble følgende:
LM ber FS jobbe for at FVT åpner for at det gis adgang til å avholde
veterantreff i foreningenes lokaler.
Fra avd. Kristiansand
Rapport fra lokalforeningen etter gjennomført veterantreff.
FVT har i administrative bestemmelser om gjennomføring av veterantreff og
rapportering i pkt. 2.7 slått fast at deres krav til lokalforeningene er å
rapportere inn antall deltakere til NVIO's sekretariat.
Litt senere får vi fra sekretariatet krav om navneliste over veteraner og
pårørende som har vært tilstede.
Denne saken har vi tatt opp med Datatilsynet som skriver, "Dette høres
merkelig ut. Vi kan ikke ta stilling til dette uten å vite hvilken nasjonalforening
dette er. Vi blir nødt til å ta kontakt med dette offentlige organ som har pålagt
slik registrering for å få deres begrunnelse for dette".
Underskrevet av: K B Kaspersen, Fagdirektør Datatilsynet
I møte med en representant for FVT på et veterantreff i Arendal ultimo jan
2019 tok NVIO avd. KRS opp dette spørsmålet.
Vedkommende svarte at dette ikke var krav fra FVT, kravet er kun rapport over
antall veteraner og pårørende som hadde vært tilstede på veterantreffet.
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Forslag til vedtak
LM ber Forbundsstyret snarest gi sekretariatet ordre om å trekke tilbake deres
krav om at navneliste skal sendes sekretariatet etter gjennomført veterantreff.
(Dette kan i alle fall ikke gjennomføres før det er klarert med Datatilsynet og
FVT)
Forbundsstyrets uttalelse
Sekretariatet har en forpliktelse om å sende inn korrekte deltakerantall på
veterantreffene til Forsvarets veterantjeneste. Grunnlaget for denne
innrapporteringen er at lokalforeningene fortløpende sender inn rapportskjema
og navneliste etter gjennomførte treff. Innrapporterte tall danner grunnlag for
refusjonen som NVIO mottar fra FVT. Manglende og mangelfull
innrapportering etter veterantreff er en stor utfordring for sekretariatet og har
også medført at lokalforeninger ikke har fått refundert sine utlegg til
veterantreff fordi gjennomføring av enkelte veterantreff ikke har vært med i
innrapporteringen til FVT som har dannet grunnlag for refusjon.
Sekretariatet har ved selvsyn kunnet konstatere ved en rekke anledninger at det
er deltakere på veterantreffene som ikke er i målgruppen for veterantreff, dvs.
personer som ikke er veteraner fra internasjonale operasjoner eller pårørende til
veteraner. En praksis hvor lokalforeningene ikke har kontroll på hvem som
møter på veterantreffene og således fremsender informasjon som bevisst eller
ubevisst er feilaktig er en situasjon som ikke tåler dagens lys og som NVIO
som landets største veteranorganisasjon ikke kan leve med. Det har aldri vært
sekretariatets intensjon å ha en kontroll på hvem som møter på veterantreff,
men det er viktig å kunne kontrollere at de tallene man innrapporterer er riktige
og at antall navn stemmer med antall personer som innrapporteres. Etter at
navnelisten er kontrollert opp mot rapporteringsskjemaet, makuleres
navnelisten. Informasjon om innsendelse av rapport samt navneliste ble sendt
lokalforeningene i 2016 og dette er således ikke en ordning som ble innført i
forbindelse med nye administrative bestemmelser for veterantreff som ble
sendt ut i desember 2018.
Sekretariatet har også rettet en henvendelse til Datatilsynet om hvorvidt praksis
er i strid med føringer fra Datatilsynet. Sekretariatet har så langt ikke mottatt
svar på henvendelsen. Hvis uttalelsen fra Datatilsynet skulle innebære at
praksis er i strid med føringer fra Datatilsynet vil sekretariatets praksis opphøre
med umiddelbar virkning.
Forbundsstyret støtter ikke forslaget men vil sørge for at et revidert
rapporteringsskjema for gjennomført veterantreff påføres følgende tekst:
Etter at navnelistene er kontrollert opp imot rapporteringsskjemaet, makuleres
navnelistene.
På spørsmål fra en lokalforening om det samme gjelder i lokalforeningene mht.
makulering av registrerte navn, var svaret fra forbundssekretæren ja.
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Vedtak
Redaksjonskomiteen ble gitt i oppdrag å utarbeide forslag til tekst for vedtak.
Resultatet etter fremleggingen for delegatene ble følgende:
LM ber FS jobbe for å utvikle et alternativ til navnelister.
b) Forslag om vedtektsendringer fra forbundsstyret
Vedlagt innkallingen.
Vedtak
Det ble vedtatt å kalle inn til ekstraordinært landsmøte i 2020 for å
behandle sak 11 b. Voteringsresultat: 63 av 80 for det (fra klokken 1250 var
det 80 delegater i salen dag 2 da dette ble avgjort).
c) Forslag om vedtektsendringer fra lokalforeningene
Forbundssekretæren, Svein-Erik Malmø-Moen redegjorde for denne saken.
Fra avd. Aust-Agder
Disse endringer kommer inn som ekstra punkter til de allerede gjeldene vedtekter.
Generalsekretæren
Forslag
1. Er at GS skal drifte NVIO som en service vennlig organisasjon ovenfor NVIO sine
medlemmer. GS skal besørge for at de ansatte får en god og inkluderende arbeidsplass.
2. GS skal påse at sekretariatet følger opp spørsmål fra lokalforeningene på en god
serviceinnstilt måte.
3. GS skal hindre at misforståelser oppstår, og ved større misforståelser så skal disse
tas opp med engang mot hele FS.
4. GS skal selv og besørge for at de ansatte inkludert GS og tillitsvalgte opptrår på en
konfliktdempende måte. Slik at alle parter oppnår en felles best mulig forståelse av
den enkelte sak.
Ansatte
1. Ansatte og GS skal oppfattes som servicevennlige av NVIO sine medlemmer.
2. Det skal tilrettelegges at enkelte lokal tillitsvalgte har større behov for å få oppklart
og få hjelp til saker enn andre. Og at de ansatte skal tilstrebe å gjøre de tillitsvalgte
i lokal lag og FS gode i sine roller som frivillige tillitsvalgte i NVIO.
3. At sakspapirer til FS møter sendes ut i god tid = minimum 10 dager før FS møtet.
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4. Ved brudd på vedtektene som omhandler de ansatte så skal dette tas opp med GS,
FS og eventuelt kontroll komite som sammen avgjør videre framdrift.
Forbundsstyrets uttalelse
Forslagene fra avd. Aust-Agder er ikke en naturlig del av en organisasjons vedtekter,
men bør være beskrevet i sekretariatets serviceerklæring.
Forslaget støttes ikke av forbundsstyret,
Vedtak
Dette er ikke en naturlig del av vedtektene men bør være en del av
«Serviceerklæringen» til sekretariatet.
Fra avd. Kristiansand på vegne av avd. Aust-Agder, avd. Mandal og Lister, avd.
Rogaland og avd. Kristiansand
Lokale æresmedlemmer
Iht. NVIO's vedtekter er det ikke anledning til å utnevne lokale æresmedlemmer, kun
hederstegn i bronse og sølv (mere info gis på LM)
Forslag til vedtak:
LM aksepterer at det utnevnes lokale æresmedlemmer etter retningslinjer utarbeidet av
sekretariatet. Utkastet framsendes FS snarest og innen 3 måneder for godkjenning.
Forbundsstyrets uttalelse
Utnevning av lokale æresmedlemmer ble sist tatt opp i forbindelse med landsmøtet
2017 og nedstemt. Forbundsstyret er av den oppfatning av forbundets ordning med
hederstegn samt æresmedlemmer som utnevnes sentralt er tilstrekkelig dekkende for
organisasjonen.
Forslaget støttes ikke av forbundsstyret.
Vedtak
Forbundets ordning med hederstegn samt æresmedlemmer som utnevnes sentralt er
tilstrekkelig dekkende for organisasjonen. For øvrig er dette også en sak som vil bli
tatt opp på det ekstraordinære landsmøte i 2010 ifm. sak 11 b, Forslag til
vedtektsendringer.
Fra avd. Oslo
Forslag om vedtektsendring § 6.2.2
Det fremmes forslag til forbundet om endring i Vedtekter for Norges Veteranforbund
for Internasjonale Operasjoner paragraf 6.2 om Landsmøte (LM) og
landsmøteforberedelser, herunder 6.2.2 om endring av frist på senest seks uker for
innsendelse av forslag til saker på LM. Paragrafen sees i sammenheng med paragraf
6.2.5 vedrørende utsendelse av landsmøtedokumenter med frist senest to uker før LM.
Det foreslås at fristen for innsendelse av forslag til saker settes tidligere slik at
utsendelse av landsmøtedokumenter også kan skje tidligere for gjennomgang i
foreningene, ikke nødvendigvis til behandling i styret men for en bredere involvering
av avdelingen i f.eks. langsiktige mål og virksomhetsmål for NVIO.
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Forbundsstyrets uttalelse
Forbundsstyret stiller seg ikke bak et slikt forslag. Dagens vedtekter med
gjennomføring av landsmøte i april og lokalforeningenes praksis med årsmøte i
februar, gjør at det ikke vil være tilstrekkelig tid for et nyvalgt styre i en lokalforening
til å sende inn landsmøtesaker etter årsmøtet hvis forslaget blir vedtatt.
Forslaget støttes ikke av forbundsstyret.
Vedtak
Dagens ordning videreføres.
For øvrig er dette også en sak som vil bli tatt opp på det ekstraordinære landsmøte i
2010 ifm. sak 11 b, Forslag til vedtektsendringer.
Fra avd. Rogaland
Gjeldende tekst
§ 1. Arbeide for fredsbevarende og fredsbyggende virksomhet.
Forslag
Dette høres veldig politisk ut. Bør ikkje være eit formål for NVIO. Anbefalt slettes og
ny målsetning formuleres.
Forbundsstyrets uttalelse
Teksten er noe endret i forbundsstyrets forlag til vedtektsendringer.
Vedtak
Ivaretas av forslag til nye vedtekter.
For øvrig er dette også en sak som vil bli tatt opp på det ekstraordinære landsmøte i
2010 ifm. sak 11 b, Forslag til vedtektsendringer.
Gjeldende tekst
6. 3. Representanter.
6. 3. 2. I tillegg til LF / gruppe-representantene møter FS, GS, KKs leder,
valgkomiteens leder, ansatte i sekretariatet og andre etter behov.
Forslag
6. 3. 2. I tillegg til LF / gruppe-representantene møter FS.
6.3.3 Disse personer møter på LM med talerett: GS, KKs leder, valgkomiteens leder,
ansatte i sekretariatet og andre etter behov.
Forbundsstyrets uttalelse
Teksten er noe endret i forbundsstyrets forlag til vedtektsendringer.
Vedtak
Dette også en sak som vil bli tatt opp på det ekstraordinære landsmøte i 2010 ifm. sak
11 b, Forslag til vedtektsendringer.
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Gjeldende tekst:
6. 4. Stemmerett
6. 5. FS har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. Øvrige
representanter nevnt i § 6.3.2 har ikke stemmerett, så fremt de ikke samtidig
representerer en LF / grupper.
Forslag
6.4.5: FS har 1 — en stemmerett pr styremedlem. Totalt 7 stemmer. Ved frafall av
ordinært styremedlem, overtar vararepresentant denne stemmeretten.
FS har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. Øvrige
representanter nevnt i § 6.3.2 har ikke stemmerett.
Forbundsstyrets uttalelse
Forbundsstyret støtter ikke forslaget fordi det ikke innebærer noen endringer i praksis
og er således en unødvendig presisering.
Vedtak
Dette er også en sak som vil bli tatt opp på det ekstraordinære landsmøte i 2020 ifm.
sak 11 b, Forslag til vedtektsendringer.
Gjeldende tekst
7.2.2
Regnskap for perioden og revisjonsbehandling
Forslag
Ønsker at FS opplyser om kor mye hver LF har fått som tildelinger i perioden. Slik at
det er åpenhet om dette.
Forbundsstyrets uttalelse
Forbundsstyret anser at forslaget ikke medfører et behov for vedtektsendring, men
omfatter detalj eringsgrad på referater fra forbundsstyremøter.
Vedtak
Forslaget medfører ikke et behov for vedtektsendring, men omfatter detaljeringsgrad
på referater fra forbundsstyremøter.
Gjeldende tekst
7.2.8 Vedta retningsgivende budsjett.
Forslag
Godkjenning av Budsjett for neste 2 år.
Revisjon av budsjett kan skje på Ledersamling.
Forbundsstyrets uttalelse
NVIO's budsjett er avhengig av de årlige tildelinger fra Forsvarets veterantjeneste som
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bekjentgjøres etter Stortingets godkjenning av statsbudsjettet. Det er således ikke
mulig å godkjenne et budsjett uten at tildeling av midler er kjent.
Forslaget støttes ikke av forbundsstyret.
Vedtak
Det er ikke mulig å godkjenne et budsjett uten at tildeling av midler er kjent.

Gjeldende tekst:
§ 9. Forbundsstyre (FS).
Forslag/Kommentar
Vedtektene beskriver ikke forretningsorden for FS, f.eks mangler:
* Styrets sammensetning
* Møtefrekvens
* Frister for innsending av saker fra LF.
Forbundsstyrets uttalelse
Styrets sammensetning fremgår av vedtektenes § 7.3.2 samt etterfølgende punkter.
Møtefrekvens/antall møter pr år avgjøres av forbundsstyret som foretar en løpende
vurdering basert på saker som må behandles. Saker som ønskes behandlet av FS kan
fremsendes fortløpende.
Forslaget støttes ikke av forbundsstyret.
Vedtak
Dette er også en sak som vil bli tatt opp på det ekstraordinære landsmøte i 2020 ifm.
sak 11 b, Forslag til vedtektsendringer.
Gjeldende tekst:
§ 17. Regnskap - og aktivitets år.
17. 2. Regnskapet revideres hvert år og forelegges LM til godkjenning
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Forslag
Regnskapet revideres hvert år og forelegges LM til godkjenning. Ledersamling skal
orienteres om regnskap det året det ikke er LM.
Forbundsstyrets uttalelse
Revidert regnskap fremlegges på landsmøtet til godkjenning. I forslaget til
vedtektsendringer fra forbundsstyret erstattes ledersamlingen av regionsamling hvor
orientering om regnskapet inngår.
Forslaget støttes ikke av forbundsstyret.
Vedtak
Dette er også en sak som vil bli tatt opp på det ekstraordinære landsmøte i 2010 ifm.
sak 11 b, Forslag til vedtektsendringer.
Fra avd. Bergen og Omland
Dagens ordning med regionkontakter fungerer ikke. For å øke Lokalforeningenes
ansvar og påvirkningskraft foreslår NVIO B&O at dagens ordning med
Regionkontakter opphører. NVIO B&O foreslår at dagens vedtekter § 7.3.1 blir endret
slik til at Landsmøtet kun velger President og Vise-president.
Som erstatning velger hver region, blant ledere i regionens lokalforeninger, et
styremedlem og et varamedlem til Forbundsstyret.
Navn på styremedlem og varamedlem skal foreligger innen de frister som
fremkommer av årsmøteinnkalling. Dersom navn ikke foreligger, skal valg på
styremedlem og varamedlem velges mellom de fremmøtte delegater på årsmøte. Dette
valg skal foreligge senest på møtets oppstart dag 2. Dersom det fortsatt ikke foreligger
en avgjørelse skal avstemning foretas av de fremmøtte delegater under den ordinær
avstemning.
Ved at ledere i lokalforeningen får en slik rolle i Forbundsstyret tilkjennegir det et
større ansvar for den enkelte region og lokalforening i arbeidet omkring veteransaken.
Leder av lokalforeningen har gjennomgående et stort aktivtetsnivå og vil på den måte
ikke være et passivt styremedlem som ikke engasjerer seg i den region eller
lokalforening.
Vedkommende lokalforeningsleder som velges som styrerepresentant gis
koordinerende myndighet innen sin region.
Forslag til nytt vedtekter og punkt
7.3.1. Velge president og visepresident

7.3.1. a) Den enkelte region velger et styremedlem og et varamedlem blant regionenes
ledere. Dersom navn ikke foreligger, skal valg på styremedlem og varamedlem velges
mellom de fremmøtte delegater på årsmøte. Dette valg skal foreligge senest på møtets
oppstart dag 2. Dersom det fortsatt ikke foreligger en avgjørelse skal avstemning
foretas av de fremmøtte delegater under den ordinær avstemning.
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NVIO B&O er positiv til at vedtektene endres/tilpasses, så lenge det skjer innenfor
forslagets intensjon.
Denne endring, i den grad det er nødvendig, tas inn i lokalforeningenes vedtekter.
Forbundsstyrets uttalelse

Forslaget fra avd. Bergen og omegn er ivaretatt av forbundsstyrets forslag og
vedtektsendringen
Vedtak
Forslaget ble trukket.

Fra avd. Romsdal, avd. Sunnmøre, avd. Sogn og Fjordane og avd. Voss og
omland
Sak: Regional organisering av NVIO.
Bakgrunn
Det har ved flere anledninger vert spilt inn forslag om en regional tilnærming av
organisasjonen, der noe av plikter og ansvar flyttes ut i «felt».
NVIO står som organisasjon over for ulike utfordringer sett ut fra hvor i landet våre
medlemmer bor, alderssammensetning og ønske om aktivitetsnivå.
Dette er forhold som best forstås lokalt og lettest løses regionalt.
En organisasjonsstruktur der lokalforeningene gis bedret og likeverdig adgang til
kommunikasjon mot NVIO sentralt vil samtidig gi FS bedre grunnlag for beslutninger
som påvirker lokalforeningene.
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Endring i organisasjonsstruktur vil klart gi noen utfordringer, men opp-siden ved en ny
organisasjonsstruktur er positiv.
Overordnet kan dette listes som:
* Regional forankring
* Fremme lokalforeningers identitet
* FS vil alltid være representert i regionene (fig.1)
* Enhetlig behandling av LF-saker
* Regional behandling av saker til FS
* Enklere samarbeid mellom LF innen egen region
* Synergi mellom regioner
* Bedre strategi på kommunikasjon (fig.2)
* Koordinering av regionale aktiviteter
* Kompetanseheving

Forslag til vedtak
NVIO LM 2019 vedtar regional organisasjonsstruktur og gir NVIO FS i oppdrag å
endre vedtektene i tråd med vedtaket.
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Forbundsstyrets uttalelse
Forslaget er ivaretatt av forbundsstyrets forslag til nye vedtekter.
Momenter til saken:
* Endringen krever en grundig utredning
* Ikke bank igjennom saken i detaljer nå
* Regionale inndelinger har gode intensjoner men er en ordning som ellers i
organisasjonslivet er på vei ut til erstatning for en mer direkte linje mellom lokaltog sentralt nivå
* Det presiseres fra forslagsstillerne at strukturen i organisasjonstablået må ses på som
kun en skisse til en fremtidig regional organisasjon og således ikke må tas
bokstavelig i detaljer, blant annet antall regioner mm.
Presidenten takket for gode innspill og påpekte at her er ingen «skolens løsning» slik
at det er viktig å få med alle nivåer lokalt, regionalt og sentralt i utarbeidingen. Dette
er den aller viktigste saken for NVIO nå. Presidenten gjorde oppmerksom på at han
trekker sitt kandidatur om ikke saken blir vedtatt.
Vedtak
LM vedtok regional organisasjonsstruktur og ga FS i oppdrag å foreslå endringer
av vedtektene i tråd med vedtaket. Avstemmingsresultat: 59 av 80 for.
Ordstyrer ga deretter delegat 33/Mosjøen og omegn, Kjetil Valrygg, anledning til å
komme med et forslag om innstilling av et nytt æresmedlem.
Mosjøen og omegn innstiller Knut Østbøll til æresmedlem av NVIO.
Vedtak
Vedtatt.

Sak 10
Valg
Leder av valgkomiteen Geir Bjerke, Nedre Romerike la frem valgkomiteens innstilling.
Momenter til saken:
Valgkomiteen fikk skarp kritikk for å ha startet forberedelsene til valget så sent at
valgkomiteens innstilling ikke rakk å bli vedlagt innkallingen til landsmøte. Forslag
til medlemmer av kontrollkomiteen og ny valgkomité var heller ikke forberedt til
landsmøte og ble således en sak for landsmøtet der og da.
Vedtak
Verv
President
Visepresident

Innstilling navn/ ev. antall
stemmer
Dag-Magne Lunde
Enstemmig valgt
Nils Frode Vindenes
Enstemmig valgt

Vedtak
Dag Magne Lunde- Asker og
Bærum
Nils Frode Vindenes- Bergen.
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Forbundsstyret
1. Styremedlem
. Styremedlem
3. Styremedlem
4. Styremedlem
5. Styremedlem

1. Varamedlem
2. Varamedlem
3. Varamedlem
4. Varamedlem
. Varamedlem
Kontrollkomité
Leder

Medlem
Medlem
Varamedlem
Valgkomité
Leder
Medlem

Medlem
Medlem
Medlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Reidar B. Melhuus
Enstemmig valgt
Philip L. Jackson, 28 stemmer
Einar Uleberg, 50 stemmer
Frank 0. Eriksen, 33 stemmer
Philip L. Jackson, 45 stemmer
Helene Hilmarsen
Enstemmig valgt
Patricia B. Flakstad, (ikke
valgbar med nåværende
vedtekter).
Frank 0. Eriksen
Enstemmig valgt
Randi Bye. Enstemmig valgt
Rune Meier. Enstemmig valgt
Lars Magnus Hallanger
Enstemmig valgt
Steinar Vikholdt
Enstemmig valgt
Henning Martiniussen
Enstemmig valgt

Reidar B. Melhuus- Hamar
Einar Uleberg- Troms
Philip L. Jackson- Rogaland
Helene Hilmarsen- Oslo
Frank 0. Eriksen- Bergen

Randi Bye- Trøndelag
Rune Meier- Hadeland
Lars Magnus HallangerRogaland
Steinar Vikholdt- Sandefjord og
Nordre Vestfold
Henning MartiniussenKongsberg

David E. Eilertsen
Enstemmig valgt
Tor Munkelien
Enstemmig valgt
Kaare Granå
Enstemmig valgt
Svein Dyrvik
Enstemmig valgt

David E. Eilertsen- Østfold

Geirhild Snildal Engen
Ulf Bergstrøm
Enstemmig valgt
Arve Rovik
Enstemmig valgt
Kjetil Valrygg
Enstemmig valgt
Sivert Wille Svane
Enstemmig valgt
Bernt Ove Røthe
Enstemmig valgt
Per Olav Stange
Enstemmig valgt

Geihild Snildal Engen- Hønefoss
Ulf Bergstrøm- Harstad og
omegn
Arve Rovik- Nordmøre

Tor Munkelien- Hadeland
Kaare Granå- Oslo
Svein Dyrvik- Trøndelag

Kjetil Valrygg- Mosjøen og
omegn
Sivert Wille Svane- Aust-Agder
Bernt Olav Røthe- Voss
Per Olav Stange- Haugaland

Revisor Einar Finnanger (Amica Revisjon AS) har sagt seg villig til å fortsette som
revisor.
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Sak 12
Fastsetting av kontingent
Forslag fra Forbundsstyret:
NVIO har gjennom flere år vært involvert i juridiske prosesser som har belastet organisasjon
sterkt økonomisk. Reservefondet har blitt tappet og det er derfor behov for å styrke dette.
Økonomien er blitt betydelig styrket siden siste landsmøte, men det er fortsatt behov for å
bygge opp reservefondet.
Forbundsstyret fremmer forslag for landsmøtet om at medlemskontingenten beholdes på
nåværende nivå til kr 400.-. Fordelingen blir kr 200 til lokalforeningen, kr 100 til NVIO
sentralt og kr 100 til oppbygging av reservefond.
Forbundsstyret anbefaler at Landsmøtet slutter seg til forslaget.
Vedtak
Etter en kort debatt ble forbundsstyrets anbefaling med en medlemskontingent på kr 400.- per
år vedtatt. Følgende fordelingsnøkkel gjelder:
Fondsavsetting: kr 100.Sentralt: kr 100.Lokalt: kr 200.-

Sak 13
Fastsettelse av godtgjørelse
Bakgrunn
På landsmøtet i 2008 ble det vedtektsfestet at landsmøtet skal fastsette godtgjørelse til
president, visepresident, styremedlemmer og LM-valgte utvalgsmedlemmer, uten at det ble
fattet noe vedtak om størrelsen på godtgjørelsen. Det er derfor ikke utbetalt godtgjørelse til
forbundsstyret eller landsmøteoppnevnte komiteer for 2008 og 2009. Tidligere ble
godtgjørelsen fastsatt av forbundsstyret etter forslag fra generalsekretæren.
Siden 2017 har styret samt medlemmer av landsmøteoppnevnte komiteer hatt følgende
godtgjørelser:
President
1/2 G per år
Visepresident 1/4 G per år
Styremedlemmer
Medlemmer av landsmøteoppnevnte komiteer
per møtedag. Ref. LM-vedtak i 2017).

per 270319 utgjør dette kr 48 442.per 270319 utgjør dette kr 24 221.kr 1 500,- per møtedag
kr 1 500,- per møte (skal også her være

Det anbefales at godtgjørelsene videreføres for perioden 2019-2021.
Vurdering
I tillegg til godtgjørelsen dekkes reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med utførelsen av
vervet, samt nødvendige telefonutgifter. Det utbetales ikke erstatning for tapt
arbeidsfortjeneste.
Samlede utgifter vil bli ca kr 150 000.- per år.
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Forbundsstyret anbefaler at Landsmøtet slutter seg til forslaget.
Vedtak
Etter en kort debatt ble forslaget vedtatt med følgende endringer:
Møter via Web med 4 timer eller mer: kr 750.- per møte.

Sak 14
Budsjett 2019
Budsjett for 2019 vedlagt innkallingen,
Forbundssekretær Svein-Erik Malmø-Moen orienterte og åpnet for spørsmål. Han nevnte
spesielt en sak:
Budsjettet vil alltid være noe usikkert siden inntekts- og utgiftssiden ikke er helt
kontrollerbart i forkant av budsjettåret.
Forbundsstyrets forslag til vedtak
Budsjettet for 2019 godkjermes.
Vedtak
Budsjettet for 2019 enstemmig vedtatt.

Avslutning ved presidenten
Presidenten takket alle lokalledere, æresmedlemmer, generalsekretæren, sekretariatet, det
avgående forbundsstyret, ordstyrere, referent og øvrige møtedeltagere for vel utført jobb. Hun
ga også honnør til Sekretariatet for et fantastisk samarbeide og den støtten de gir til beste for
veteranene og deres pårørende.
Han takket videre for fornyet tillit som president og for rause ord som ble han tildelt i pausen.
«Vi er omforent med et stort engasjement og masse diskusjoner. Kommunikasjon, samvirke
og raushet er viktig. Gleder meg til å lede NVIO videre».
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Med seg til å styre NVIO-skuta videre i 2019 og frem til landsmøte i 2021 har presidenten fått
med seg, fra venstre: Einar Ulleberg, Troms (2. styremedlem), Rune Meier, Hadeland (2.
varamedlem), Steinar Vikholt, Sandefjord og nordre Vestfold (4. varamedlem), Nils
Vindenes, Bergen (vise-president), Dag-Magne Lunde, Asker og Bærum (president), Reidar
Melhuus, Hamar (1. styremedlem) og Philip Jackson, Rogaland (3. styremedlem).
De andre i forbundsstyret, som ikke var til stede når bildet ble tatt er: Helene Hilmarsen, Oslo
(4. styremedlem), Frank 0. Eriksen- Bergen (5. styremedlem), Randi Bye, Trøndelag (1.
varamedlem) og Henning Martiniussen, Kongsberg (5. varamedlem).

Unisont:

Oslo 14. mai 2019
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62 1177a(

Kaare Granå- Oslo
Referent

SAMHIOL D- ERFARING- STYRKE
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Geir Myra - Oslo
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Protokollvitne

Dag gsbråt - Drammen
og omegn
Protokollvitne

Vedlegg
1:Brev fra Det Kongelige Hoff
2: Delegatfordeling med rettelser
3: Kontrollkomiteens rapport
4: Regnskap 2017 og 2018
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DET KONGELIGE HOFF

NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER
V/DAG-MAGNE LUNDE, PRESIDENT
E-POST: POST@NVIO.NO

JEG TAKKER FOR HYGGELIG HILSEN OG SENDER ALLE SOM ER SAMLET TIL
LANDSMØTE 27.- 28. APRIL 2019 MINE BESTE ØNSKER.

HARALD R

DET KONGELIGE SLOTT, 0010 OSLO - TELEFON 22 04 87 00 - FAX 22 04 87 90

Sak 4 - Rettet pr 240419
Opprop og fullmaktkomiteens innstilling
Forbundsstyret, æresmedlemmer og delegater med stemmerett:

Nr

Etternavn

Fornavn

Lokalforening

Delegat

Stemmerett

Lunde

Dag-Magne

Forbundsstyret

President

X

2

Finstad

Lars

Forbundsstyret

Visepresident

X

3

Engen

Geirhild Snildal

Forbundsstyret

Styremedlem

X

4

Jørgensen

Knut Erik

Forbundsstyret

Varamedlem

X

5

Rundhaug

Bjørn Jomar

Forbundsstyret

Styremedlem

X

6

Svane

Sivert Wille

Forbundsstyret

Styremedlem

X

7

Ulleberg

Einar

Forbundsstyret

Styremedlem

8

Aabrek

Vigar

Æresmedlem

9

Boxaspen

Lorentz

Æresmedlem

10

Olsen

Odd Helge

Æresmedlem

11

Pedersen

Sigurd

Alta

Delegat

12

Næss

Jan Kristian

Asker og Bærum

Delegat

X

13

Gjertsen

Roy

Aust-Agder

Delegat

X

14

Eriksen

Frank Ove

Bergen

Delegat

X

15

Risa

Kjell

Bodø og omegn

Delegat

X

16

Engsbråten

Dag

Drammen og omegn

Delegat

X

17

Borge

Tom

Follo og Indre Østfold

Delegat

X

18

Kolstad

Jan Erik

Gjøvik og Toten

Delegat

X

19

Andreassen

Stein Inge

Glåmdal

Delegat

X

20

Torgersen

Svein

Gudbrandsdal

Delegat

X

21

Meier

Rune

Hadeland

Delegat

X

22

Melhuus

Reidar

Hamar og omegn

Delegat

X

23

Bergstrøm

Ulf

Harstad og omegn

Delegat

X

24

Holmvik

David

Haugaland

Delegat

X

Havøysund

Delegat

X

1

25
Moen

Even

Hedmark

Delegat

X

27

Martiniussen

Henning

Kongsberg

Delegat

X

28

Austrud

Ove

Delegat

X

29

Wisth

Roger

Kristiansand
Larvik og Søndre
Vestfold

30

Mandal og Lister

Delegat

31

Meløy

Delegat

32

Midt-Finnmark

Delegat

X

26

Delegat

33

Valrygg

Kjetil

Mosjøen og omegn

Delegat

X

34

Skaanes

Lars Petter

Namdal

Delegat

X

Nr

Etternavn

Fornavn

Lokalforening

Delegat

Stemmerett

35

Steen

Ronny

Nedre Eiker

Delegat

X

36

Bjerke

Geir

Nedre Romerike

Delegat

X

37

Rovik

Arve

Nordmøre

Delegat

X

38

Pedersen

Jostein

Ofoten

Delegat

X

39

Øiamo

Svein Inge

Oppdal

Delegat

X

40

Stensaker

Evelyn

Oslo

Delegat

X

41

Solhaug

Per-Jacob

Rana

Delegat

X

42

Steinbakken

Ingeborg

Ringerike og omegn

Delegat

X

43

Jacobsen

Rune

Rogaland

Delegat

X

44

Ilstad

Pål Henning

Romsdal

Delegat

X

45

Aunmo

Bjørn Magnar

Røros og fjellregionen

Delegat

X

46

Midtsund

Tom Halgeir

Salten

Delegat

X

Sandefjord og Nordre
47

Vikholt

Steinar

Vestfold

Delegat

X

48

Skorven

Magnar

Sogn og Fjordane

Delegat

X

49

Rønstad

Robert

Sunnmøre

Delegat

X

50

Øverli

Asbjørn

Sør-Gudbrandsdal

Delegat

X

Sør-Varanger

Delegat

X

51
52

Dalsbø

Asbjørn Leander

Tana

Delegat

X

53

Henriksen

Einar

Troms

Delegat

X

Tromsø

Delegat

X

54
55

Angvik-Kristiansen

Morten

Trøndelag

Delegat

X

56

Granlund

Knut Henrik

Vesterålen

Delegat

X

57

Røthe

Bernt Ove

Voss

Delegat

X

58

Larsen

Geir

Østfold

Delegat

X

59

Jensen

Brynjulf Ivar

Øvre Romerike

Delegat

X

På grunn av flystreik var det en rekke forfall til landsmøtet
Sekretariatet
Aks

Anders

Kameratstøtteansvarlig

Johnsen

Anniken

Økonomi

Lysenstøen

Thor

Generalsekretær

Malmø-Moen

Svein-Erik

Forbundssekretær

Munkelien

Tor

Dirigent

Siri

Kommunikasjonsrådgiver

Strand

Vibeke

Rekrutterings- og
aktivitetsrådgiver

Granå

Kaare

Referent

Vaagland

John

Referent

Rooseboom de
Vries

Observatører fra lokalforeningene:
Etternavn

Fornavn

Lokalforening

Pettersen

Svein

Asker og Bærum

Myrdal

Petter

Aust-Agder

Pettersen

Trond Hell

Aust-Agder

Sæterbø

Ole Magnus

Follo og Indre Østfold

Jansen

Ståle

Gjøvik og Toten

Westby

Knut Arne

Hamar og omegn

Sandnes

Odd Harald

Harstad og omegn

Stange

Per Olav

Haugaland

Henriksen

Renathe

Kristiansand

Klingenberg

Jan

Ofoten

Myrann

Geir Otto

Oslo

Torvanger

Jan Kai

Sogn og Fjordane

Lund

Jan

Sunnmøre

Staavi

Anne

Telemark

Agersborg

Jan

Troms

Byvold

Jan

Østfold

Olaussen

Christian

Østfold

Eriksen

Ørnulf

Øvre Romerike

Regionkontakt:
Etternavn

Fornavn

Verv

Nilsen

Trude Marie

Regionkontakt Østlandet Nord

Komitemedlemmer:
Etternavn

Fornavn

Verv

Eilertsen

David Eilert

Leder kontrollkomiteen

Inviterte gjester:
Etternavn

Fornavn

Verv/Stilling

Staahle

Tom

Ordfører i Ullensaker

Nannestad

Finn Kristian

Genmaj/Sjef Forsvarets veterantjeneste

V.dit,99
Kontrollkomiteens rapport til NVIOs landsmøte for perioden 2017 — 2019
Komiteens sammensetning
Kontrollkomiteen har i landsmøteperioden bestått av:
Leder, David Eilert Eilertsen, NVIO avd. Østfold
Medlem, Tor Munkelien, NVIO avd. Hadeland
Medlem, Kaare Granå, NVIO avd. Oslo
Varamedlem, Svein Dyrvik, NVIO avd. Trøndelag
Mandat/oppdrag
Kontrollkomiteens mandat/oppdrag følger av NVIOs vedtekter § 11.
Utførelse av mandat/oppdrag
Kontrollkomiteen har i denne landsmøteperioden hatt 3 møter. I tillegg har det vært
kommunikasjon medlemmene imellom via e-post.

Kontrollkomiteen har vært tilstede som observatør på 3 forbundsstyremøter.
Kontrollkomiteens bemerkninger for perioden
Kontrollkomiteen registrerer stor aktivitet i perioden i landets mange lokallag, samt at NVIO
sentralt har initiert egne aktiviteter. Dette har vært mulig gjennom forbundsstyrets og
sekretariatets støtte knyttet til disse aktivitetene.

Kontrollkomiteen er kontaktet av 2 lokalforeninger, hvor det er bedt om at kontrollkomiteen
går inn i lokalforeningenes regnskaper og sjekker fullstendigheten. Kontrollkomiteen tolker
vårt mandat dithen at vi ikke har myndighet til dette, da dette er en oppgave for
lokalforeningens revisor(er)/årsmøte.
Kontrollkomiteen har valgt ut og behandlet 9 saker i denne perioden. I tre (3) av disse sakene
har kontrollkomiteen blitt varslet av NVIOs lokallag eller enkeltmedlemmer. De øvrige
sakene (6) er tatt opp av komiteen på eget initiativ.
I de fleste sakene er forbundsstyret ved President og/eller sekretariatet ved Generalsekretær
Thor Lysenstøen kontaktet for å komme med ytterligere opplysninger (muntlig og/eller
skriftlig).
Seks av sakene er henlagt av kontrollkomiteen. De tre øvrige sakene har kontrollkomiteen
avgitt en muntlig tilbakemelding til forbundsstyret/sekretariatet for kontrollkomiteens syn på
sakene. Disse tre sakene er:
Forbundsstyremøte 1/19 sak 6/19; ad manglende lederkonferanse
«Forbundsstyret har mottatt muntlig redegjørelse fra kontrollkomiteen som bemerker at det er
brudd på vedtektene at lederkonferanse ikke er avholdt i landsmøteperioden.»
Forbundsstyremøte 7/17 sak 47/17/Forbundsstyremøte 2/18 eventuelt; ad regnskapsmodulen i
S tyreweb
Dersom det er ønskelig at lokallagene skal benytte regnskapsmodulen i Styreweb, må det gis
tilbud om kontinuerlig opplæring i bruk av programmet. Det bør også vurderes en viss
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støtte/support hos enten leverandør av tjenesten eller forbundskontoret. Kontrollkomiteen har
fått tilbakemelding om at penger og ressurser er satt av i 2019 for å gjennomføre tilstrekkelig
opplæring.
Forbundsstyremøte 5/17 orienteringssak og Forbundsstyremøte 6/17 orienteringssak; ad
størrelsen på lokalforeningers kassebeholdning
Kontrollkomiteen har lagt merke til at forbundsstyret i forbundsstyremøte 5/17 har ment hvor
stor lokalforeningers kassebeholdning bør være; «Styret uttalte i denne forbindelse at det er
viktig at midlene blir omsatt i aktivitet og at lokalavdelingene ikke bør ha en kassebeholdning
ved årsskiftet som overstiger 120% av årlig omsetning.» Uttalelsen er rettet til 20% av årlig
omsetning i forbundsstyremøte 6/17. Kontrollkomiteen tolker uttalelsen at den kun gjelder
kassebeholdningen og ikke lokalavdelingens bankinnskudd og foreningens øvrige
egenkapital. Kontrollkomiteen er av den oppfatning at kontanter/kasse kun bør anvendes der
det er behov for dette.

Gardermoen, 26. april 2019
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David Eilert Eilertsen
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Kaare Granå

Regnskap 2017 og 2018
Navn

Prosjekt/
konto

Regnskap

Budsjett
2018

Regnskap
2018

-12 674 000

-11 510 000

-12 679 235

-629 965

-1 000 000

-1 073 700

2017

1150/3010

Støtte fra FD/FVT

1150/3020

Støtte fra FVT(vet treff)

1150/3030

MVA refusjon

1150/3040

Kontingent

1151/3050/60/90

varer-effekter/inntekter salg

1150/3090

Andre inntekter
1152 Finansinntekter

Sum inntekter
1132 støtte/drift lokalforeningene inkl kontingent og MVA
1130 Styrets virksomhet
1120-25 1185 1191

1161-9/34-35/37-38

-756 691
-2 587 349

-94 203

-50 000

-117 439

-265 058
-27 264

-20 000

-53 108

-16 550 428

-15 780 000

-17 985 503

3 967 999

2 810 000

3 786 487

393 630

350 000

768 576

700 000

472 283

1 000 000

1 051 155

Informasjon/profilering

1 234 023

1 500 000

1 389 380

Administrasjon

1 796 398

1 300 000

1 514 421

4 386 329

4 500 000

4 629 611

328 921

200 000

2 115

1 020 248

2 805 000

1 821 737

Sum utgifter

14 686 515

15 165 000

15 435 765

Driftsresultat

-1 863 913

-2 549 738

549 000

430 000

414 913

8fr999

847 270

734 600

1182 Landsmøtet/ledersamling/regionsamling
Prosjekter

Ikke benyttet midler overført neste år
Årsresultat
Overført Kapitalkonto FP (fond)
Avsatt opplæring StyreWeb regnskap mm 2019
Resultat, egenkapital overførs neste år
23.04.2019

-717 981

963 178

1160 Personalkostnader
1183-

-800 000
-2 400 000

595 789

Kameratstøtte

1127 Veterantreff
1140-45

-847 270
-2 012 668

250 000

-467643

41,14#1*~
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Kommentarer til prosjektregnskapet 2017 og 2018
DRIFTSINNTEKTER
Totale inntekter er høyere i prosjektregnskapet fordi avsetningene til påfølgende år en del av
inntektene, finansinntektene er inkludert og hele MVA refusjonen også det som er overført
tilbake til lokalavdelingene.
Andre inntekter er provisjoner, egenandeler og gaver.
2017 utgjør oppgjøret fra Lindorff i forbindelse med medaljesaken kr 265.058,-, dette ble
overført særvilkår/fond.
2018 utgjør gaver fra Lockheed Martin (2017 og 2018) kr 250.000,-. Midler overført fra 2017
benyttet i 2018 er også ført som annen inntekt ca 500.000,-

DRIFTSKOSTNADER
Støtte/drift lokalavdelingene inneholder også tilbakeføring kontingent og refusjon mva.
Denne posten må også sees i sammenheng med posten Prosjekter, når det er snakk om brukt
på veteraner.
Styrets virksomhet, honorar, reiser, hotell diett mm (2017 inkl landskonferansen) for 2018 er
det brukt kr 441125,- på ekstern konsulentfirmaer (kr 145.000,- GK og kr 296.125,- Gambit)
Kameratstøtte, Færre deltagere på kurs, ingen innkjøp profilering.
Veterantreff, en økning i antall treff og flere deltagere. Nye treffsteder
Informasjon/profilering, Bladet Veteran er den største, vel 1.000.000,- Fører nå alt av
reise/kostnader i forbindelse med reportasjer og rekrutering/brifer her. Brosjyrer,
hjemmesiden.
Administrasjon, Systemkostnader; 4human og StyreWeb er størst, Regnskap og revisjon.
Telefon og data. Div kontorutstyr og kontorrekvisita. Representasjon. Medlemskap
WVF/Frivillighet Norge m.fl, forsikring
Personalkostnader, alt med lønn
Landsmøte/ledersamlinger/regionsamlinger. LM i 2017, liten aktivitet 2018
Prosjekter, dette er prosjekter hvor sekretariatet har hatt regnskapsdelen 2017/2018.
Eksempler på prosjekter: dagstur m Christian Radich, VM-fotball, Shetlandstur m Statsraad
Lehmkul, Dyreparken, Route 66, BOT Finnmark, BOT Vemork.
Største delen av kostnaden til prosjektene er reise/overnatting/mat.
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