Forbundsstyrets beretning for perioden
1. januar 2018 - 31. desember 2018

2
Forbundets beskytter
HM Kong Harald V

Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff
I brev av 15. desember 2015 har Det kgl. hoff meddelt at H.M. Kongen fortsatt vil være forbundets beskytter
frem til 31. desember 2020.
Forbundets formål
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner er en partipolitisk nøytral organisasjon, som har som
formål å:
1.1. Arbeide for økt anerkjennelse av veteranene i samfunnet.
1.2. Gi veteranene mulighet til å holde ved like kontakten med kollegaer og miljøet fra internasjonal
operasjoner, herunder gi støtte til etablering og drill av lokale foreninger.
1.3. Arbeide for at veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt av samfunnet
etter endt tjeneste.
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1.4. Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for støtte.
1.5. Arbeide for å ivareta interessene til pårørende til og etterlatte etter veteraner
1.6. Være samarbeidspartner for alle norske politiske myndigheter når det gjelder å forberede
mannskapene på hva som venter under operasjonene og hva som kreves av oppfølging når de vender
hjem.
1.7. Spre informasjon om FN og internasjonale operasjoner, herunder stille erfaring til disposisjon og
delta i den offentlige debatt.
1.8. Arbeide for fredsbevarende og fredsbyggende virksomhet
1.9. Samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme formål.
Forbundets navn og logo
Forbundet skiftet navn fra FN-veteranenes landsforbund (FNVLF) til Norges Veteranforbund for
Internasjonale Operasjoner (NVIO) den 1. januar 2009, i samsvar med vedtak på landsmøtet i Stavanger i
april 2008. Forbundet tok samtidig i bruk sin nye logo, "Kamerater", designet av Ina Frimannslund. Både
navn og logo er registrert som varemerke og er dermed rettslig beskyttet.
Organisasjonsnummer
Forbundet er registrert i Brønnøysundregistrene (enhetsregisteret og frivillighetsregisteret) med org nr. 971
245 433.
Tillitsvalgte
Etter landsmøtet i 2017 har forbundet hatt følgende landsmøtevalgte tillitsvalgte:
Forbundsstyret
• Dag-Magne Lunde, NVIO avd Asker og Bærum - president
• Lars Christian Finstad, NVIO avd Oslo - visepresident
• Bjørn Jomar Rundhaug, NVIO avd Trøndelag - styremedlem
• Einar Ulleberg, NVIO avd Troms - styremedlem
• Christian Ytterbøl, NVIO avd Oslo – styremedlem
• Sivert Wille Svane, NVIO avd Aust-Agder - styremedlem
• Geir Dolonen-Marthinussen, NVIO avd Kvinnherad – styremedlem.
Dolonen-Marthinussen trakk seg fra styret høsten 2018 og ble erstattet av Geirhild Snildal Engen
Varamedlemmer
• Knut Erik Jørgensen, NVIO avd Vestfold og Telemark
• Ulf Hjortdal Anderssen, NVIO avd Drammen
Hjortdal Anderssen trakk seg i 2018 på grunn av at vervet ikke lot seg kombinere med jobb.
• Geirhild Snildal Engen, NVIO avd Ringerike og omegn.
Snildal Engen rykket opp som fast styremedlem høsten 2018 etter at Dolonen-Marthinussen
trakk seg fra styret.
• Jan Lars Haugom, NVIO avd Røros og Fjellregionen
• Lars Magnus Hallanger, NVIO avd Rogaland
Valgkomite til Landsmøtet 2019
• Geir Bjerke, NVIO avd Nedre Romerike - leder
• Erik Ødegård, NVIO avd Glåmdal
Ødegård trakk seg fra valgkomiteen høsten 2017.
• Ulf Bergstrøm, NVIO avd Harstad og omegn
• Arve Rovik, NVIO avd Nordmøre
• Halfdan Larsen, N VIO avd Bergen og omland
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Varamedlemmer
• Per Olav Solheimsnes, NVIO avd Bergen og omland
• Reidar B. Melhus, NVIO avd Hamar
Kontrollkomite
• David Eilertsen, NVIO avd Østfold — leder
• Tor Munkelien, NVIO avd Hadeland
• Kaare Granå, NVIO avd Oslo
Varamedlem
• Svein Dyrvik, NVIO avd Trøndelag

Regnskap og revisjon
Regnskapsfører
Haslestad Regnskap AS - orgnr 912 43 9464
Revisor
Amica Revisjon AS v/ Einar Finnanger org.nr. 914 601 398
Sekretariat
Lokaler
Sekretariatet holder til i bygning 60, på Akershus festning. I samme bygning har også Norges
Reserveoffiserers Forening (NROF), Norsk Totalforsvarsforum (NTF) tidligere Kvinners Frivillige Beredskap
(KFB) og Norges Lotteforbund (NLF) sine sekretariatet.
Medarbeidere
Forbundssekretariatet hadde pr 31. desember 2018, 7 tilsatte, som utfører 7 årsverk.
• Thor Lysenstøen - Generalsekretær (åremålsstilling 4 år)
• Svein-Erik Malmø-Moen - Forbundssekretær (fast tilsatt)
• Anders Aks - Kameratstøtteansvarlig (midlertidig tilsatt)
• Vibeke Henny Strand - Rekrutterings- og aktivitetsrådgiver (fast tilsatt)
• Hege Kofstad - Kommunikasjonsrådgiver (fast tilsatt)
• Sin Rooseboom de Vries - Kommunikasjonsrådgiver (fast tilsatt)
• Anniken Johnsen - Økonomi (fast tilsatt)
Forsikring/pensjon mm
Samtlige ansatte har obligatorisk tjenestepensjon (innskuddspensjon) i DNB og obligatorisk
yrkesskadeforsikring i IF.
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Godtgjørelse til president og forbundsstyret
Presidenten mottar et honorar på 1/2 G - pr år (kr 48.442), visepresident 1/4 G - pr år (kr 24.221)
og styremedlemmer kr 1500,- pr møtedag på forbundsstyremøter.
Miljø
Forbundet driver ikke virksomhet med skadelig virkning på miljøet.
Medlemsstatistikk
I 2017 tok NVIO i bruk en ny statistikkmodul i vårt medlemsregister (StyreWeb), som er benyttet som
grunnlag for medlemstallene.
Pr 31.12.18 har NVIO følgende æresmedlemmer
• Vigar Aabrek
• Erling Hoem
• Lorentz Boxaspen
• Odd Helge Olsen
• Martin Vadset, utnevnt til æresmedlem i 1999, falt bort 01.05.18.
Medlemmer 2018
Pr 31. desember 2018 hadde forbundet 7359 medlemmer inkludert livsvarige medlemmer og
æresmedlemmer .
• 6601 medlemmer har betalt sin kontingent i løpet av 2018.
• 100 medlemmer (4 æresmedlemmer og 96 livsvarige medlemmer) betaler ingen kontingent
• Forbundet fikk 406 nye medlemmer i løpet av 2018.
• 266 medlemmer meldte seg ut i løpet av 2018
• 298 medlemmer betalte ikke kontingent hverken i 2016 eller 2017 og ble fjernet fra vårt
medlemsregister i 2018.
• 63 medlemmer gikk bort i 2018.
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Medlemsutvikling
Det er fortsatt en utfordring å rekruttere medlemmer fra nyere operasjoner, men det har vært god
tilstrømning av nye medlemmer.
Sekretariatet har vært til stede og holdt orienteringer på CE-kurs (Crisis Establishment-kurs for stabsoffiserer
og observatører før deployering til internasjonale operasjoner), ved avslutningssamlinger og ved
gjensynstreff, samt ulike turer, møter og aktivitetsdager. Spesielt ved gjensynstreff som i de aller fleste tilfelle
arrangeres ved Forsvarets veteransenter på Bæreia, er det meget god rekruttering av nye medlemmer.
Lokale aktiviteter er særdeles viktig. Når lokalforeninger har informasjonsstand, gir det god markedsføring av
NVIO og gjør det lettere å rekruttere nye medlemmer. Miljø og aktiviteter i lokalforeningene er fortsatt
nøkkelen til suksess.

Lokalforeninger
I noen lokalforeninger har det vært liten eller ingen aktivitet og forbundsstyret har fortsatt sitt arbeid med å få
opp aktivitetene i disse. Forbundsstyret fortsetter også sin prøveordning med «satelitter» knyttet til en
eksisterende lokalforening der det ikke er medlemsgrunnlag for en selvstendig lokalforening. Forbundsstyret
vurderer tiltak for å legge ned lokalforeninger som ikke har gjennomført årsmøte på flere år.
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Pr 31. desember 2018 hadde forbundet følgende 59 lokalforeninger:
Lokalforening
NVIO avd Alta og omegn
NVIO avd Asker og Bærum
NVIO avd Aust-Agder
NVIO avd Bergen og omland
NVIO avd Bodø og omegn
NVIO avd Drammen og omegn
NVIO avd Eiker
NVIO avd Follo og Indre Østfold
NVIO avd Frøya og Hitra
NVIO avd Gjøvik og Toten
NVIO avd Glåmdal
NVIO avd Gudbrandsdalen
NVIO avd Hadeland
NVIO avd Hamar og omegn
NVIO avd Hammerfest
NVIO avd Harstad og omegn
NVIO avd Haugaland
NVIO avd Havøysund
NVIO avd Hedmark
NVIO avd Kongsberg
NVIO avd Kristiansand og omegn
NVIO avd Kvinnherad
NVIO avd Mandal og Lister
NVIO avd Meløy med omegn
NVIO avd Midt-Finnmark
NVIO avd Mosjøen og omegn
NVIO avd Namdal
NVIO avd Nedre Romerike
NVIO avd Nord Troms
NVIO avd Nordmøre
NVIO avd Ofoten
NVIO avd Oppdal og omegn
NVIO avd Oslo
NVIO avd Rana og omegn
NVIO avd Ringerike og omegn
NVIO avd Rogaland
NVIO avd Romsdal

Antall
medlemmer
82
131
143
479
121
147
17
199
12
98
103
45
48
141
8
152
56
7
170
84
174
21
52
29
30
116
61
51
9
122
67
36
714
80
150
321
84
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Lokalforening
NVIO avd Røros og fjellregionen
NVIO avd Salten
NVIO avd Sandefjord og Nordre Vestfold
NVIO avd Sogn og Fjordane
NVIO avd Sunnmøre
NVIO avd Svalbard
NVIO avd Søre Sunnmøre
NVIO avd Sør-Varanger
NVIO avd Sør-Gudbrandsdal
NVIO avd Tana og omegn
NVIO avd TMBN
NVIO avd Troms
NVIO avd Tromsø
NVIO avd Trøndelag
NVIO avd Valdres
NVIO avd Vesterålen
NVIO avd Vestfold og Telemark
NVIO avd Voss og omland
NVIO avd Sør-Helgeland
NVIO avd Ytre Helgeland
NVIO avd Østfold
NVIO avd Øvre Romerike
Direktemedlemmer
SUM

Antall
medlemmer
63
62
162
41
80
7
25
48
63
17
138
165
106
687
31
57
231
49
26
3
266
184
501
7359

Aktiviteter i lokalforeningene
I løpet av perioden har sekretariatet vært i direkte kontakt med flere hundre enkeltmedlemmer og
samarbeidspartnere. Basert på rapporter fra lokalforeningene er det gjennomført en rekke aktiviteter som:
• Medlemsmøter
• 519 veterantreff med ca 7900 deltakere, noe som medfører at den stigende tendens i antall
veterantreff og antall deltakere fortsetter.
• Mer enn 30 informasjonsaktiviteter
• Mer enn 30 familiearrangementer
• Mer enn 200 andre ulike arrangementer/aktiviteter

Kommunale veteranplaner
Arbeidet med utarbeidelse av kommunale veteranplaner går fortsatt sakte. Det er gledelig å konstatere at
kommuner henvender seg til lokalforeningene og til sekretariatet med anmodning om bistand til å utarbeide
kommunale eller regionale veteranplaner. Arbeidet med utarbeidelse av kommunale veteranplaner går
sakte, men er i positiv utvikling.
Dette
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

er noen av de store aktivitetene i 2018
Veterantreff
Kameratstøtte
Jaktterreng i Agder, NVIO Agder
Lørdagskafe, NVIO avd Trøndelag
Turgruppe, NVIO Kristiansand
Veterancamp Høytorp fort, NVIO avd Follo og Indre Østfold
Reke og skalldyrsaften, NVIO avd Ringerike
Tur i Kan Baalsruds fotspor , NVIO avd Ofoten
Laksefiske i Altaelva, NVIO avd Alta og omegn
Minnemarkeringer, 9. april
Minnemarkeringer, 8. mai (Frigjøringsdag og Veterandag)
Pinseleir og treff på Trandum, NVIO avd Nedre Romerike
Markering og FN-Marsjer, FN-dagen 24.oktober
Hedersløpet, NVIO avd Oslo
Marine Corps Marathon –Washington D.C, NVIO avd Oslo
MC-leir på Frya, NVIO Gjøvik/Toten
Battlefield Orientation Tour Rjukan/Vemork, NVIO avd Vestfold og Telemark, avd Drammen og
avd Kongsberg
Battlefield Orientation Tour Finnmark
Veterantur til Shetland med SS Statsraad Lehmkuhl
Båttur med SS Christian Radich
På hjul med veteraner 8. mai – samarbeid med NROF , Lottene , Siops og VMV
Smalahovetreff, NVIO avd Voss
Familietur til Kristiansand Dyrepark
Familiedag i Kongeparken
Moskussafari på Dovre
Familiedager i aktivitetsparker
Eurotreff
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Veterantreff
NVIO har i perioden fått flere henvendelser med tanke på å etablere veterantreff på nye steder. I samarbeid og
etter godkjenning av FVT er det som prøveordning opprettet veterantreff på en rekke nye steder.
NVIO har gjennomført nærmere 520 veterantreff fordelt på nærmere 80 steder rundt i Norge i perioden.
Totalt har ca 7900 veteraner besøkt veterantreffene. NVIO står som teknisk arrangør av veterantreffene hvor
maten dekkes av Forsvaret veterantjeneste med inntil kr 150,- inkl mva pr person. Utgifter til drikke må
dekkes av den enkelte.
Årsaken til veksten i antall deltaker er en kraftig forbedring i rapporteringsrutinene, men også stor innsats lokalt
ved å invitere flere veteraner til å delta på veterantreff, samt interesse for å etablere veterantreff på nye steder.
I denne sammenheng er det riktig å fremheve Sogn og Fjordane, Vesterålen og Øvre Telemark som eksempler på
områder hvor lokalt initiativ har medført opprettelse av veterantreff på nye steder, noe som har medført meget
god tilstrømning blant annet fra veteraner som tidligere ikke har deltatt på veteranaktiviteter.
Veterantreffene annonseres på hjemmesiden til NVIO og FVT, på lokale Facebook- og nettsider, øvrige sosiale
medier og ved gratisannonsering i lokalaviser under ulike kulturkalendere og «hva skjer»-rubrikker.
Sentrale aktiviteter
• Sekretariatet arrangerer månedlige «pølselunsjer» på loftet i bygning 60. Lunsjene er populære og har
gjennomsnittlig ca 30 deltakere. Pølselunsjene fungerer som en meget viktig uformell møteplass hvor
veteraner, ansatte i Forsvaret, ansatte i FD, politikere samt våre samarbeidspartnere i forskjellige
organisasjoner kan møtes uformelt for å drive nettverksbygging samt diskutere felles problemstillinger
og utfordringer.

• Deltagelse/orienteringer i forbindelse med
o CE-kurs
o Avslutningssamlinger
o Gjensynstreff
o Aktivitetsdager/familiedager for TMBN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julegaver til personell i IntOps
Deltagelse «På hjul med veteraner»
MC-tur langs Route 66
Battlefield Orientation Tour Øst-Finnmark
Deltakelse under nasjonal veterankonferanse på Lillehammer
Råd- og veiledningsdag for veteraner og familie
Tilstede under tildelingen av Nobels fredspris
Kirkeparade og julekonsert
Områdesamlinger

8. mai
Frigjørings- og Veterandagen ble i 2018 feiret og markert flere steder i landet, og flere lokallag har tatt
ansvar for markering og vedlikehold og bekransning/blomsternedleggelse ved lokale
minnesteiner/monumenter. Flere steder har opplevd en økt interesse fra veteraner og velvilje fra
kommunene for å ta ansvar for markeringene, men det er fortsatt noen lokalforeninger som ikke har lykkes
med å få kommunistrasjon og politikere til å ta ansvaret for oppgaven. Hovedmarkeringen er på Akershus
festning, og det er gledelig at arrangementet også får mediadekning. Det er dessverre grunn til å anta at
mediadekningen i stor grad skyldes at det overrekkes stridsdekorasjoner på veterandagen, og at det derfor
vil være en utfordring å opprettholde medias interesse for arrangementet hvis det enkelte år ikke
gjennomføres utdeling av stridsdekorasjoner.
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«På hjul med veteraner»
NVIO fortsatte sitt gode samarbeid med SIOPS, Lottene, Støtt våre soldater og Veteran møter Veteran om
arrangementet «På hjul med veteraner». Både i 2017 og i 2018 har det vært stor deltakelse på dette
arrangementet og en flott avslutning ved målgang på Akershus festning, hvor deltakerne er blitt ønsket
velkommen av forsvarsministeren.
«Konsert på Kommandantens Pub»
I 2018 ble gjennomført en akustisk konsert på Kommandatens Pub. Eddie Guz, Unni Wilhelmsen (kjent blant
annet fra Di Derre) og Lars Erik Blokkhus (fra bandet Plumbo) bidro med innslag som var meget populære i et
meget flott vårvær.

Veterankonferansen 2018 Veterankonferansen 2018 ble gjennomført på Lillehammer 18-19 september.
Årets veterankonferanse hadde er meget «tungt» program hvor en rekke representanter for regjeringen, sivile
etater og helsevesenet i tillegg til representanter for Forsvaret, Politiet og vertkommunen Lillehammer holdt
innlegg. Blant foredragsholderne kan nevnes forsvarsminister og veteran Frank Bakke Jensen, Lillehammers
ordfører Espen Granberg Johnsen, statssekretær og veteran Knut Morten Johansen, tidl stortingsrepresentant og
veteran Gjermund Hagesæther, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, kommunal- og
moderniseringsminister Monica Mæland, tidl forsvarssjef, general (P) Sverre Diesen, USAs ambassadør og
veteran Kenneth J. Braithwaite og Norgesvennen Louis Assi fra Ebel es Saqi i Sør-Libanon. I tillegg ble det fortalt
veteranhistorier blant annet fra kameratstøtteleder i NVIO avd Trøndelag, Philip L Jackson. Det var en rekke
representanter fra NVIOs lokalforeninger som var tilstede under konferansen.
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Kirkeparade og julekonsert
Sekretariatet arrangerer årlig, i samarbeid med Forsvaret, kirkeparade og julekonsert. Forsvarets stabsmusikk sto
for musikken i kirken og i det gamle Ridehuset. Arrangementene skjer på ettermiddagen men har stor
tilstrømming fra veteraner og andre interesserte. Kirkeparaden og julekonserten har utviklet seg til å bli et viktig
arrangement som betyr mye for veteraner og deres pårørende
Styrets aktiviteter
Styremøter
I løpet av perioden er det gjennomført 13 styremøter og behandlet 89 saker. Vedtakene kan
leses i referatene som er sendt ut til alle lokalforeninger.
Andre aktiviteter
Styret og sekretariatet har vært til stede ved en rekke arrangementer og møter i lokalforeningene, men
dessverre har det av tidsmessige og økonomiske årsaker ikke vært mulig å takke ja til alle invitasjoner.
Medlemskap i andre organisasjoner
NVIO er medlem i følgende andre organisasjoner:
•
World Veterans Federation (WVF).
•
Board of the Nordic Veteran Federations (BNVF) (Tidligere Board of the Nordic Blue Berets).
•
Folk og forsvar
•
Frivillighet Norge
•
Støtt våre soldater
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•

FN Sambandet

Board of the Nordic Veteran Federations
2018
Det årlige møtet ble arrangert ved hovedkvarteret til Finlands eneste svenskspråklige brigade, Nylands Brigad,
Ekenäs. Nordisk samarbeid og kameratstøtte stod som vanlig på agendaen.

Folk og forsvar
Tidligere president Britt Tove Berg Brestrup er varamedlem i styret.
•

I 2018 deltok 4 personer på studietur med Folk og Forsvar; 3 til NATO HQ Brussel og 1 til Litauen

Frivillighet Norge
Via registrering i Frivillighetsregisteret, er NVIO berettiget å søke om momskompensasjon for frivillige
organisasjoner
Støtt våre soldater
Generalsekretær i NVIO er fast styremedlem.

Resultater 2018
Veteranrettigheter
Hovedmål
Alle veteraner får anerkjennelse for den tjenesten de har utført, og får den støtten de fortjener fra samfunnet.
Prioritet
Oppfølging av arbeidet med Regjeringens handlingsplan for videreutvikling av personell- og
veteranarbeidet.
NVIO har vært en aktiv pådriver i arbeidet med å få etablert og distribuert veterankortet. Kortet er en synlig
anerkjennelse av veteraner. NVIO har hatt en representant i arbeidsgruppen som har arbeidet med å
etablere fordeler knyttet til kortet, fra ulike selskap og firmaer.

Kameratstøtte
Hovedmål
Kameratstøttearbeidet gir et tilfredsstillende tilbud til alle som har behov for slik støtte
Prioritet
Videreføring og styrking av det lokale kameratstøttearbeidet og familiestøttearbeidet i lokalforeningene.
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Resultat
Kameratstøttearbeidet gir et tilfredsstillende tilbud til alle som har behov for slik støtte. Videreføring og
styrking av det lokale kameratstøtte- og familiestøttearbeidet i lokalforeningene har hatt høy prioritet i
perioden. I løpet av perioden er det 45 lokalforeninger som har utdannet kameratstøttekontakter.
Vi mangler fortsatt kameratstøttekontakter i en del lokalforeninger, så det er fortsatt en viktig jobb å
rekruttere i de lokalforeninger hvor vi ikke har dette på plass.
I 2018 hadde Kameratstøttetelefonen 185 samtaler, noe som innebærer at antall samtaler er tilbake på et
vanlig nivå etter en markant økning i 2017. Vi ser at det fortsatt er behov for vår telefontjeneste, men vi bør ta
en vurdering om den skal være betjent 24/7, siden vi har utfordringer med å rekruttere frivillige til å bemanne
Kameratstøttetelefonen.

Kameratstøttekurs 2018
Trinn I:
21 deltagere (derav 1 fra Sverige, 1 fra Danmark og 3 fra FVS)
Trinn II:
21 deltagere (derav 1 fra Sverige,1 fra Danmark og 3 fra FVS)
Trinn III:
21 deltagere (derav 1 fra Sverige, 1 fra Danmark og 2 fra FVS)
2018 - Ledersamling kameratstøtte:
29 deltagere hvorav 3 lokalforeninger med 2 deltagere, 3 deltagere fra sekretariatet samt en observatør fra
Finland.
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Kameratstøtte.no
Siden 2018 har sekretariatet styrt tjenesten. Kameratstøtte.no har en egen Facebookside og en nettside med
relevante artikler for veteraner som har utfordringer. Det er marginale endringer i antall mottatte meldinger,
ca en per uke. Brukerne er ofte gjengangere. Henvendelsene starter ofte med: «Jeg vet ikke hvor jeg skal
begynne, men jeg trenger hjelp». Det å skrive og sette ord på følelser kan være en måte å systematisere
tankene sine og prosessen med i det man har gjennomgått. Kameratstøtte er en viktig tjeneste for de som
synes det er vanskelig å snakke om følelser og som ønsker å være anonyme. Derfor vil vi fortsette tjenesten,
men med noen endringer i 2019.
NAV-los/Familiestøtteseminar
Seminaret ble arrangert som vanlig på Bæreia med 13 deltagere i 2018. Deltagerantallet har vært ligget på det
samme nivået de siste årene. Her vil vi gjøre noen endringer og gjennomføre seminaret som en reunion for de
som har gjennomgått kursrekken. Vi har vært tilstede på gjensynstreff og fått flere henvendelser fra familier og
pårørende på nett og telefon. Dette er område vi skal jobbe mer med i 2019.

RVTS/Helse
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). I løpet av 2018 har NVIO
deltatt på møter og seminarer med sine lokale representanter i alle RVTS’ene. Sekretariatet har i 2018 etablert
seg med et medlem i faggruppen i RVTS Sør og vil opprettholde trykket med økt samarbeid med RVTS`ene.
NVIO vil fortsatt stille opp med sine lokale representanter i alle faggrupper og delta videre på dette viktige
arbeidet. Årsaken til at dette arbeidet er for å bistå det sivile med kompetanse rundt veteranen, hvem er han/
hun og hvor finner de informasjon og kunnskap. Det er utarbeidet et større antall kommunale veteranplaner
og RVTS har i samarbeid med Forsvaret utformet et kompetansekurs for veterankontakter.
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Stiftelsen Veteranhjelp
2018
Det er i løpet av 2018 utbetalt kr 794.326,- fordelt på 50
mottakere, et snitt på kr 15.886,52 pr utbetaling, en økning i
gjennomsnittsutbetaling på kr 2.786,37 per person i forhold
til 2017.
Saldo driftskonto per 31. desember 2018 var kr 352 115,55.
Kapitalkontoen(fondet) i Forsvarets Personellservice hadde
en saldo per 31. desember 2018 pålydende kr 1.795.85,50
Inntektene til stiftelsen er gaver og donasjoner fra
privatpersoner og lokalavdelinger samt i forbindelse med
bursdager og bisettelser. Noen av de som har mottatt støtte
betaler også hele eller deler av beløpet tilbake til Stiftelsen.
Vi har nå også noen som gir fast månedlig støtte.

Noen større gaver/donasjoner:
•
•
•
•

Forsvarets Veterantjeneste
Krigshospitalkassen
INTOPS Bergen-Opp og Ut
Hedersløpet 2017 og 2018

kr 460.000,kr 200.000,kr 218.042,kr 103.400,-

til Kapitalkontoen/fond
(juleauksjon og veterankalender)

Totalt er det kommet inn kr 1.126.614,- hvorav kr 460.000,- er satt i fond. Til drift/støtte har Stiftelsen fått inn
kr 666.614,-.
Kommunikasjonsavdelingens aktiviteter 2017
Kommunikasjonsavdelingen har som oppgave å synliggjøre NVIOs arbeid og aktiviteter for alle i
veteranfamilien, i ulike fora og på ulike plattformer. NVIO har også i 2018 vært i media og synliggjort sitt
arbeid for veteraners anerkjennelse, respekt og samhold. Nyere eksempler er kronikk om Trident Juncture i
Klassekampen og innsalg av pressemelding/intervju i forbindelse med Libyarapporten i Aftenposten,
Klassekampen, NRK Alltid Nyheter og NRK.no, samt innsalg av pressemelding/invitasjon til lokalforeningstur i
Jan Baalsruds fotspor til Rjukan Arbeiderblad og Laagendalsposten. Interessen for veteraner, kommunale
veteranplaner og Frigjørings- og veterandagen er økende. Lokalforeningene har også blitt mye flinkere, og
gjennom sitt arbeid med å kartlegge veteraner, samt ved å ta initiativ til flere medaljeutdelinger, har dette
også medført at lokalavisene vist større interesse for veteraner og veteransaken. Ved større arrangementer
har kommunikasjonsavdelingen bistått lokalavdelingene med pressemeldinger/kontakt med lokalpresse, noe
som har fungert godt og ført til saker i flere lokalaviser og lokalradio. UNIFIL-jubileet i 2018 ble også brukt
godt for synliggjøring av veteraner lokalt over hele landet.
«Veteran»
Forbundsstyret har bestemt at NVIOs magasin «Veteran» skal kuttes fra seks nummer i året, til fire. «Veteran» er
et interessemagasin for alle veteraner og andre interessenter. Magasinet blir også sendt ut til en rekke offentlige
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institusjoner, departementer og kommuner. «Veteran» skal formidle de gode historiene, vise mangfoldet i
misjoner, og hva det vil si å være en veteran, både når du er ute og når du er kommet hjem. Bladet skal gjenspeile
hva som skjer i lokalavdelingene våre og synliggjøre NVIOs synspunkter i politiske og nasjonale spørsmål der dette
er på sin plass. Vi har i fått gode tilbakemeldinger på bladet, noe som gjenspeiles i medlemsundersøkelsen
gjennomført i 2018, hvor 79 % av deltagerne fortsatt ønsket å få bladet i posten.

NVIOs nettsider
Sidene skal bidra til merkevarebygging og rundt veteranbegrepet, NVIO og våre lokallag. Sidene er også viktige
for rekruttering av nye medlemmer. Det jobbes kontinuerlig med nye funksjoner og forbedringer. Vi ser av
tallene fra Google analytics at bruken av sidene er tilnærmet lik fra år til år.
NVIOs podcaster
NVIO fikk i 2018 tildelt midler fra FVT for å produsere podcasten Radio NORBATT og deretter Veteranpodden.
Radio NORBATT ble etablert som en del av UNIFIL-jubileet og inneholdt intervjuer og historier fra UNIFILperioden. Det ble 10 episoder og totalt 9411 lyttere.
Veteranpodden ble en videreutvikling, og her var det intervjuer og historier fra ulike internasjonale
operasjoner, inkl. Afghanistan, Mali, Irak og UNTSO. Det ble totalt 18 episoder og 8216 lyttere i 2018.
Begge podcastene ligger tilgjengelige via NVIOs nettsider.
NVIO på sosiale medier
Facebook
Arbeidet på Facebook er en nesten daglig oppgave hvor kommunikasjonsavdelingen legger ut relevante
nyhetssaker, informasjon om aktiviteter, arrangement og lenker til saker på hjemmesiden. Antallet som liker
NVIO på Facebook har økt til 5025 likere. Det er en økning på 22% fra 2016, men vi ønsker oss selvsagt flere og
følger med på utviklingen. Vi ser at Facebook-stories er i ferd med å etablere seg, og vil bli mer brukt for å nå
nye og yngre veteraner. Facebook gir oss muligheten til å se fordelingen på kjønn av våre tilhengere.
Instagram
NVIO er på Instagram og i perioden 2017-2018 hadde vi 91 innlegg og 1016 følgere. Vi ser at trenden og
utviklingen på Instagram endres og vi prøver også publisering på Insta-stories, der dette er naturlig, for å nå
yngre veteraner.
Twitter
NVIOs bruk av Twitter har vært lav og stabil i perioden, med 1011 følgere.
Det er en kontinuerlig vurdering, men NVIO kan bli mer aktive.
Snapchat
NVIO tok i bruk Snapchat i 2017 og har i perioden 2017-2018 fått 89 venner som følger oss. Antallet er ikke
betydelig men samtidig er dette den kanalen som vokser mest blant unge, så det er viktig å være her.
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Linkedln
NVIO har hatt lav men stabil frekvens i denne gruppen med bra respons på det som er lagt ut. Deltagere i
gruppen har gått fra 78 (2015) til 109 medlemmer i 2018.
Informasjonsmateriell
Vi har i perioden fått midler til materiell og brosjyrer, noe som har økt vår synlighet og markedsføring.

Økonomi
Hovedmål
Hovedmålet for NVIO i 2018 har vært å omsette vår økonomiske tildeling i økt aktivitet i lokalforeningene og
vekst i organisasjonen.
Prioritet
Heve aktiviteten i lokalforeningene og streng kostnadsbevissthet i alle ledd i organisasjonen. Parallelt med
det å se på mulighetene for alternativ/supplerende finansiering.
Resultat/økonomisk utvikling
Tilskuddet fra Forsvarets veterantjeneste har vært på et tilfredsstillende nivå i perioden. Dette bidro til at NVIO
også i 2018 har kunnet gi tilskudd til drift og initiere og gi støtte til aktiviteter i lokalforeningene.
Administrasjon og personell
Forbundet har en liten, men effektiv administrasjon, med tilstrekkelig personell og kompetanse til å ivareta
forbundets oppgaver. De rent administrative oppgavene har økt de siste årene og rapporteringsregimet pålagt
NVIO fra Forsvarets veterantjeneste er økende på våre aktiviteter og prosjekter. Rapportering av veterantreff tar
mye tid, men har nå funnet en enhetlig form.
NVIOs hederstegn
I løpet av perioden er det tildelt følgende hederstegn:
Valør
Gull
Sølv
Bronse

Antall
1
3
25

Hederstegnet i gull ble tildelt Hans Majestet Kong Harald V under president Dag-Magne Lundes og
generalsekretær Thor Lysenstøens audiens hos HM Kongen 041217. Begrunnelsen for tildelingen er HM
Kongens genuine interesse for veteraner og veteranarbeidet.
Samarbeid
Forbundet har i perioden samarbeidet nært og konstruktivt med Forsvarsdepartementets politiske og
administrative ledelse, Regjeringen, Stortinget, Forsvarets veterantjeneste og Forsvarets veteransenter.
NVIO har hatt et godt samarbeid med SIOPS, Forsvarets Seniorforbund, Støtt våre soldater, Norges
Lotteforbund, NROF og Veteran Møter Veteran i året som har gått.
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Styrets beretning
Styrets beretning for perioden 1. januar 2017- 31. desember 2018
Det har også i 2018 vært nødvendig med en streng økonomisk styring som følge av etterslep etter rettssaker,
og det er fortsatt behov for å bygge opp fondskapitalen de neste årene (ca. 20 % av omsetningen).
Det har vært et driftsår på det jevne. En økning i tildelingen fra Forsvarets veterantjeneste fra 2017 til 2018 på
8,68 % til totalt 13.752.935.- kr har medført bedrede økonomiske rammer. Økningen i midler er delvis til
konkrete prosjekter og delvis frie midler. På grunn av god økonomisk styring samt gaver fra blant annet
Lockheed Martin har man i løpet av driftsåret opparbeidet er overskudd på kr 2.119.738.- kr.
Det har også i 2018 vært gjort en godt rekrutteringsarbeid som har resultert i 408 nye medlemmer. Også i 2018
har det vært utfordringer for styremedlemmer å være tilgjengelig for å kunne delta på styremøter. 1
styremedlem og 1 varamedlem har meldt fra at de ikke er tilgjengelig på grunn av at styrevervet ikke har latt
seg kombinere med jobb. 1 styremedlem har trukket seg fra vervet på grunn av personlige årsaker.
Antallet henvendelser til Stiftelsen Veteranhjelp er økende. Stiftelsens økonomi er ikke tilstrekkelig for å kunne
møte forventede behov i årene som kommer. Man er helt avhengig av gaver og/eller innsamlinger for å kunne
ivareta veteraner som henvender seg til Stiftelsen på en god måte.

Dag-Magne Lunde
President

