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1. Generalsekretæren har ordet
Denne uken har det vært et todagers veteranforum i regi av Veteraninspektøren, hvor 
stab, inkl. sjef Veteransenteret og seks andre militære staber/avdelinger var tilstede, 
samt 26 frivillige organisasjoner og NAV/ Elverum. Kortversjonen av hva som kom ut 
av dette er følgende: 

Veterankort
Det er nå produsert 13.500 kort. Kortene bestilles fortsatt hos Forsvaret, via linken: 
www.forsvaret.no/veterankort

Nasjonalt veteranmonument
Det er en plan nå om å avduke Nasjonalt veteranmonument på Akershus festning 8. 
mai 2021.



1. Generalsekretæren fort..

Endringer i tilskuddsordningen
Kommer i forskrift 1. jan 2020 og har effekt fra tildelingen for driftsåret 2021. Fristene 
blir absolutte og etternølere nå får ingen midler.

Forsvarets veteransenter (FVS)
1200 henvendelser hittil i år og 4.908 overnattinger. MC- treff 8-11. august 2019. Ca. 
1/3- del av veteranene i avdelingene fra de var oppsatt i stiller på gjensynstreffene.

Veteranprisen
Husk deadline for kandidater til prisen er 1. sep. 2019!  Prisen overrekkes 5. nov un-
der Nasjonal Veterankonferanse i Kristiansand.

Kommunale veteranplaner
Det er vedtatt 53 kommunale planer, det er oppnevnt 52 veterankontakter og 70 vete-
ranplaner er i prosess.

Nasjonal Veterankonferanse 2019
Den blir i Kristiansand 5.-6. nov 2019, og det er åpnet for påmelding via linken www.
forsvaret.vo/veterankonferansen. Husk at alle enkeltpersoner i NVIO (og andre frivilli-
ge organisasjoner) må melde seg på gjennom sin forening/ forbund.
 
Forsvarets veterantreff
Gjennomføres av NVIO: 85 steder per dato og stedene ligger på NVIOs hjemmeside.

Jubileer i 2020
UNMOene (observatører) vil bli feiret siden de første dro ut i 1949. De blir invitert til 
Akershus festning 24. april 2020 under Norwegian Military Tatoo 2020, og veteran-
inspektøren vil kjøpe inn billetter til de som deltar. Det er store problemer med å finne 
de som var ute før 1978, så NVIO med alle lokalforeninger må hjelpe til å finne de. 

2. Ny leder i Stiftelsen veteranhjelp:
Etter nytt forbundsstyre valgt på Landsmøtet april 2019, ble Reidar Melhuus valgt 
inn som ny leder og nytt styre består nå av, i tillegg til Reidar; Trude Marie Nilsen og 
Christian Skovdahl.
Du finner mer informasjon og eventuelt søknadsskjema på våre nettsider.

3. Ny kalender på NVIOs hjemmesider
Vi er i gang med å endre kalenderen vår på hjemmesidene, slik at DU som medlem 
skal få en bedre oversikt over hva som skjer og hvor. Vi er fortsatt i startgropen så alle 
aktivteter ligger ikke inne, men du kan allerede nå glede deg over mange valg du kan 
ta i løpet av høsten! Vi håper å se deg!



Sommerens 
foto-konkurranse!

#GrønnSommer

Sjekk nvio.no
22.Juni - 22.august

Premier:
1. Valgfritt Interrail Pass  
2. Familiehelg på DNT-hytte
3. Tursekk

Se nettsider for mer 
informasjon om premiene og
hvilke regler som gjelder.

Juryen består av:
Torbjørn Kjosvold  
(fotograf i Forsvaret),  
Marius Dalseg  
(fotograf i Turistforeningen)
NVIOs president  
Dag-Magne Lunde og  
kommunikasjonsrådgiver i NVIO 
Siri Rooseboom de Vries



4. Sommerens fotokonkurranse på Instagram!
Årets tema er «Grønn sommer» som kan være så mangt…
Tar du bilder og er på Instagram? Følg oss på Insta, og delta med bilder 
tatt i tidsrommet 22.juni-22.august (2019).

Bildene må merkes #NVIO og #GrønnSommer og Insta-profilen til deltagere 
må være åpen, og vi må kunne få bruke bildet. Nytt av året er juryen, som i 
år består av fotograf Torbjørn Kjosvold (prisbelønt fotograf i Forsvaret), Marius 
Dalseg (fotograf i Turistforeningen), presidenten i NVIO og kommunikasjonsråd-
giver Siri Rooseboom de Vries.
Og selvsagt har vi flotte premier! Se her:
1. Gavekort på Interrail Global-Pass eller One-Country-Pass  
 (inntil 3000 kr)
2. Gavekort hos DNT på hytteovernatting, 2 pers en helg.
3. Tursekk
4.-10. Kopp og hederlig omtale

5. Redusert bemanning i sekretariatet i ferietiden
Vi håper på forståelse for dette, men vil sjekke mail og sms med jevne mellom-
rom.

6. Bladet «Veteran»
Forbundsstyret besluttet at medlemsbladet vårt skal komme ut 4 ganger årlig 
fra nå av, og neste nummer (#2) vil komme i posten siste uken i juni. Deretter 
er nummer 3 planlagt i slutten av september, med deadline for innsending av 
stoff/innhold 30. august.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god sommer! 
Uansett hvor du er så håper vi du nyter noen fine sommerdager!


