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Samhold – Erfaring - Styrke 

Ærede Veteraner med familier og støttemedlemmer! 

Godt år! 

Jeg vet jeg har tidligere skrevet at en av de største utfordringene vi har 

er å kunne kommunisere internt i NVIO BO. Dette er så viktig for oss som 

organisasjon at jeg tar meg den frihet å påtale det nok en gang. Det 

pågår også et arbeid sentralt i NVIO for å utarbeide en 

kommunikasjonsplan som forhåpentligvis vil virke på en måte man kan si 

seg fornøyd meg i 2020. Ved kontroll av mail-adresser og antall 

medlemmer som har logget seg inn på organisasjonens egen 

Facebookside ser jeg at vi aner en bedring. Jeg vil likevel nok en gang 

oppfordre dere til å utveksle mailadresser ved å sende dette til 

“post@bergen.nvio.no” for registrering. Likeså at dere får tilgang til vår 

facebookside/Instagram.  

 

Tradisjonen tro er veteranmøtet den tredje torsdagen i februar viet årsmøtet. Jeg har på Facebook 

oppfordret dere alle til å melde inn saker dere brenner for.  

Ellers er det gledelig med stort oppmøte på våre arrangementer, alt fra veteranmøter med foredrag, 

veterankafe på tirsdagene til Shelteråpning og quiz. Det har likevel vært noe varierende frammøte på 

enkelte av veteranmøtene våre med foredrag i høst. Vi har derfor prøvd å dreie temaene litt bort fra de 

tradisjonelle operasjonsbriefene fra FN/NATO oppdrag til mer sivile tema. Så får vi vurdere framover om 
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det gir endring. Når det gjelder Veterantreffene på Fritidsmessen første torsdag i måneden, har de også 

hatt et svært varierende oppmøte. Vi ser helt klart at møtene vi er pålagt å arrangere “uten følge” har 

dårlig oppmøte. Dette skyldes sentrale bestemmelser som vi er bundet av. Som vi har annonsert på FB og 

mail vil vi derfor som en prøveordning flytte disse Veterantreffene til annet sted i sentrum, med litt endret 

profil, i håp om å treffe en større gruppe veteraner. 

Årsmøtet som ligger like foran oss er som vanlig hovedinnslag i årets første “OP Posten”. Om vi ser på året 

som har gått, er det ikke rent lite vi faktisk har gjennomført. 

Vi har vært synlige i bybildet gjennom deltagelse på dager som 08 mai, 17 mai, 11 nov, FN-marsjen som 

avslutning på Internasjonal uke i Bergen og vi har hatt et godt forhold til samarbeidspartnere, herunder 

Sjøforsvaret, Landforsvaret og andre militære foreninger i Bergen. Jeg vil her spesielt nevne 

Kommandanten på Bergenhus, som har latt oss flytte inn i hans lokaler ifm 17. mai frokosten. Dette vil 

fortsette også i 2020. I tillegg har vi god kontakt med Bergen kommune og øvrige kommunale aktører.  

Vi har i året som gikk inngått et formelt samarbeid med Steg for Steg/Blåkors, hvor vi ser på aktiviteter 

hvor vi har felles interesse av å støtte hverandre. Veteraner skal være en ressurs for de som står utenfor. 

Vi har gjennomført faste ukentlige aktiviteter, månedlige aktiviteter og årlige aktiviteter som f.eks 

Sommerfest i hagen, Julebord, Veterandagene og Julelotteriet. Når det gjelder sistnevnte, gikk inntekten i 

fjor som gave til Stiftelsen Kronstad Hovedgård for å pusse opp trapper og gang med blant annet 

gulvtepper i Veteranenes hus.  

Julebordet hadde 58 påmeldte. Noe som er helt opp mot taket på hvor mange det kan dekkes til i 

Festsalen ved en slik anledning. 

Styret jobber kontinuerlig med å bli mer relevant både for de som allerede er medlemmer og alle de 

veteraner som ikke er medlem i noen forening. Hemmeligheten tror vi ligger i kommunikasjon. Det å 

kunne kommunisere med veteraner og å framstå som relevant. 

Avslutningsvis vil jeg takke Stiftelsen Kronstad Hovedgård for et godt samarbeid i året som gikk. Jeg vil 

takke sponsorer som støtter og muliggjør flere av aktivitetene våre.  

Jeg vil takke alle dere som trofast stiller opp og gjør det som er nødvendig for å holde liv i NVIO BO som 

forening. 

Vi har gått inn i et nytt år.  Styret vil fortsette å jobbe for å bli en enda mer relevant organisasjon for 

medlemmene. For å få til dette er vi avhengig av at dere medlemmer deltar aktivt både på arrangementer 

og i diskusjoner på vår FB-sider. Gi konstruktive tilbakemeldinger. Vis samhold - gjennom erfaring og 

styrke. 

 

Med hilsen 

Frank O Eriksen 



Saksliste for årsmøtet 

1. Åpning. 
2. Ett minutt stillhet for de som har gått bort. 
3. Konstituering: 

a. Møteleder. 
b. 2 referenter 
c. 2 protokollunderskrivere 
d. 2 stemmetellere 

4. Godkjenning av forretningsorden 
5. Godkjenning av årsberetning for 2019. 
6. Godkjenning av regnskapet 2019 og revisjonsrapport. 
7. Årsberetning fra Stiftelsen Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård 2018. 
8. Innmeldte saker 
9. Godkjenning av budsjett for 2020. 
10. Godkjenning av virksomhetsplanen 2020. 
11. Valg til styret og egne underutvalg. 
12. Avslutning. 

Vedlegg: 

• Årsberetning 

• Vedtekter 

• Regnskap og økonomisk oversikt 2019 

• Virksomhetsplan perioden 2020 

• Budsjettforslag perioden 2020 

• Valgkomiteens har ikke ferdigstilt sin innstilling. 
 

Frank Ove Eriksen 

Formann 

NVIOBO 

 

Årsberetning 

For 2019. 

Styrets sammensetning 
Formann: 

• Frank Ove Eriksen 
Nestformann: 

• Dag Arne Guttormsen 
Styremedlemmer: 

• Nils Romslo. 

• Per-Arild Rasmussen 

• Ketil H. Johnsen 

• Knut Åge Greve 

• Jørn – Roger Arnesen 

• Odd Erik Smistad (sittende leder av familie/kameratstøttegruppen) 

• Morten Molvik (sittende leder for Shelterutvalget) 



Varamedlemmer: 

• Oddvar Hannisdal 

• Jan Erik Kvalheim 
Revisorer: 

• Odd Egil Berntsen 

• Øystein Rambjørg 

Andre komiteer og utvalg 
Stiftelsen Krigsveteranenes minne Kronstad Hovedgård: 

• Jan Helge Endresen 
o Personlig vara: Jan Erik Kvalheim 

• Magne-Ivar Fosse 
o Personlig vara: Hans Fredrik Angermund 

• Tor Vidar Nielsen 
o Personlig vara: Bjørn Kristian Berge 

Bibliotekar: 

• Harald Eide 

• Torill Larsen 
Materialforvalter: 

• Jan Erik Kvalheim  

• Robert Moldøen 
Distriktsrådet HV-09: 

• Knut Åge Greve 
o vara: Per Olav Solheimsnes  

Valgkomité:  

• Halfdan Larsen 

• Odd Egil Berntsen 

• Øystein Rambjørg 
o vara: Nils Steinar Lunde 

Representant i BMS:  

• Dag Handal 
Brukergruppen Kronstad Hovedgård Veteranenes hus 

• Ole Petter Westerlund 

• Ketil H. Johnsen 
Kamerat/-Familiestøttegruppen 

• Odd Erik Smistad 
Shelter utvalget 

• Morten Molvik 

Om komitéer og utvalg 

Styret har gjennom vedtektene fullmakt til å utpeke ansvarlige personer som skal ivareta styrets 

arbeid og være styrets forlengede arm i komitéer og utvalg. 

Årsmøte 2019 
• Frank Ove Eriksen var ikke på valg 

• Dag Arne Guttormsen, nestformann, ble gjenvalgt for 2 år. 

• Ketil H. Johnsen, Knut Åge Greve, Jørn Roger Arnesen og Nils Romslo var ikke på valg. 

• Per Arild Rasmussen ble gjenvalgt for 2 år  

• Odd Erik Smistad ble innvalgt for 1 år. 



• Oddvar Hannisdal og Jan Erik Kvalheim er innvalgt som varamedlemmer for 1 år. 

• Odd Erik Smistad er innvalgt i styre, som sittende leder av Familie-/kameratstøttegruppen 

• Morten Molvik er innvalgt i styre, som den sittende leder av Shelterutvalget. 
 

 

Styret 
Styret har hatt et spesielt fokus på følgende saker i inneværende periode: 

• Aktiviteter - medlemspleie 

• Styrking og profilering av veteransaken 

• Økning av medlemsmassen 

Det er i 2019 blitt avholdt 11 Styremøter. I tillegg er det avholdt flere arbeidsmøter, både i tilknytning til 

Virksomhetsplanlegging, økonomioppfølging og i forbindelse med Veterandagene og julelotteri, for å 

nevne noen. Det har vært et skifte i kasserer funksjonen, Nils Romslo har sluttet som kasserer og inn har vi 

fått Leif Mathisen. 

Det er også avholdt: 

• Formann har hatt jevnlige møter med Stiftelsen Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård. 

• Møte med Veteraninspektøren 

• Møte med Presidenten NVIO 

• Flere møter med Kommandanten ved Bergenhus Festning. 

• Flere møter med Bergen kommune, både gjennom styre og Kameratstøtte gruppen. Fokus på 
dette arbeidet har vært både oppfølging av Veteranplanen til Bergen kommune og generelt arbeid 
i tilknytning til Veteranarbeid i Bergen kommune. 

• Komité møte med medlemmer i de ulike komiteer  

• Møte med andre veteranorganisasjoner og veteraner i Bergens området. 

• Nestformann har stilt i oppstartsmøte i 17. mai komitéen. Veteranene fikk ikke innpass i 17. mai 
komitéen.   

• Møte i RVTS 

• Inngått samarbeidsavtale med Steg for Steg/Blåkors og deltatt på møter her. 

Styret har oppfylt de vedtak som ligger i virksomhetsplanen, med unntak av gjennomføring av Familietur 
med enten KNM Hitra eller annen veterantur. Juletrefest for barn og unge ble avholdt i januar 2020. Styret 
vedtok etter enn grundig vurdering at vi heller ikke stilte med stand under årets Internasjonale uke.  

Medlemmer og medlemsutvikling 
Det er fortsatt en utfordring å rekruttere medlemmer fra nyere operasjoner. En kort gjennomgang av 
medlemsutviklingen viser følgende forhold: 

• Desember 2019: 472 medlemmer 

• Desember 2018: 479 medlemmer 

• Desember 2017: 505 medlemmer 

• Desember 2019:  6,6 % kvinner 

• Desember 2018:  6 % kvinner 

• Desember 2017:  5,7 % kvinner 

• Desember 2017: 9,1% under 40 år  
51,5% er mellom 40 og 59 år og  
ca. 35% er over 60 år. De resterende har en ukjent alder 

• Desember 2018: 7,3% er under 40 år 
51,6 % er mellom 40 og 59 år  
og 37,8% er over 60 år. De resterende har en ukjent alder 



• Desember 2019: 5,7% er under 40 år 
48,3 % er mellom 40 og 59 år  
og 36,2% er over 60 år. De resterende 9,8% har en ukjent alder 

En positiv erkjennelse er at medlemsutviklingen er noenlunde stabil dette år, etter noen år med nedgang. 

En annen positiv trend er at det er flere kvinnelige medlemmer i foreningen. En utfordring er at vi blir 
eldre. Styret ser det som viktig at vi fokuserer på hvordan vi i større grad kan trekke inn yngre veteraner 
de kommende år. Et fokus område som også NVIO som landsdekkende organisasjon er opptatt av. 
Samtidig har stiftelsen spurt oss om det samme, siden de har mottatt økonomisk støtte som omhandler 
dette punktet. Tilbakemelding og innspill på hvordan vi kan tiltrekke oss denne kategori av medlemmer 

mottas med takk. 

Medlemsregister - Gnist 
Foreningen benytter «Styreweb» som informasjonskanal og medlemsregister. Vi merker oss at det er flere 
som har registrert sin e-post adresse. Pr i dag har godt over halvparten en registrert epost adresse. Har 
du? 
 
Vi har det siste året økt bruken av e-post. Vi har ved et par anledninger sendt informasjon ut gjennom 
systemet og gjennom utsendelse av OP-posten. I tillegg har vi sendt ut en liten julehilsen. Dersom du ikke 
har mottatt noen informasjon på eposten, er det fordi vi mangler din e-post adresse.  
 
Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å registrere/oppdatere eposten sin gjennom app'en «Gnist». Evt 
så kan du sende en oppdatering til epost adressen: post@bergen.nvio.no. Husk også å oppdatere adresse 
og mobil tlf. 
 
App'en "Gnist" er gratis og her kan du gå inn å endre all den informasjon vi har registrert på deg gjennom 
din mobil/smart telefon. En rask gjennomgang gjenspeiler at mange har gammelt telefon nummer, 
adresser og eposter registrert på seg. Vi merker samtidig at ikke alle er like flinke til å melde inn endret 
postadresse.  
 
På sikt er målet at all kommunikasjon skjer gjennom dette systemet når vi sender ut påminnelser om 
viktige begivenheter eller aktiviteter. Du får også en aktivitetsoversikt gjennom «Gnist». 

Veteranmøter 
Kronstad Hovedgård Veteranenes hus er en realitet i navnet, men vi merker fortsatt at alle ikke er kjent 

med Kronstad Hovedgård og de muligheter som her finnes for oss veteraner. Dette med tanke på at 

Kronstad Hovedgård skal fremstå som et veteranenes hus. Veteraner har en unik mulighet til å leie gården 

i forbindelse med egne arrangementer.  

Når det gjelder aktiviteter, så er alle aktiviteter åpne for alle veteraner og for mange vil det første møte 

med oss være avgjørende om de ønsker å delta i vårt fellesskap eller om de vil stå utenfor. Gledelig i så 

måte er at vi har fått flere tilbakemeldinger fra veteraner som er på besøk i Bergen og som melder tilbake 

at de har blitt godt mottatt på Kronstad, og gjerne kommer tilbake.  

I perioden er det blitt avholdt 10 veteranmøter på Kronstad hovedgård. Disse har vært godt besøkt. 

Foredrag, debatter og liknende arrangementer er åpne for alle interesserte. 

Julemøte var som tidligere arrangement en verdig avslutning av året med både Sjøforsvarets musikkorps, 

feltprest fra Haakonsvern og julelotteri. Takk til alle som stilte opp. 

Veteranmøtene har spent over et spredt spekter av ulike temaer. Vi ønsker å fortsette med det også i 
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2020 og vi vil annonsere temaene på Facebook og våre hjemmesider. I tillegg vil møtene fremgå i app’en 

«Gnist». Det er også blitt avholdt felles foredrag med NROF og Bergen militære forening, et samspill vi ser 

nytten av ønsker å videreføre. Innspill til foredrag etc tas imot med takk.  

I år er noen av veteranmøtene blitt avholdt som medaljeoverrekkelser i samarbeid med HV09, det er litt 

synd at fremmøte på disse arrangementene har en mindre oppslutning enn vanlige veteranmøter. Styret 

ser det som viktig at vi slutter opp om slike arrangementer. Dette er en unik anledning for nye veteraner 

til å møte andre veteraner, slik at de kan bli kjent med det unike fellesskapet og de muligheter som finnes 

på Kronstad Hovedgård. 

Veterantreff 
Det er i perioden avholdt 11 Veterantreff på Fritidsmessen på Sverresborg/Bergenhus. 

I Shelteret har vi avholdt 12 treff med varierende fremmøte, vi har ved flere anledninger fortsatt fjorårets 

quis aktivitet i forbindelse med starten av shelteråpning. 

Litt malurt i forhold til at veterantreff i Arna ikke var liv laga, men vi forsøkte, det skal vi ha. Takk til Bjørn 

Monsen som stilte opp som initiativtaker og lokal representant. 

Representasjon 
I perioden har vi deltatt ved følgende arrangementer: 

• Frigjørings- og veterandagen den 8. mai. 

• 17. mai-toget i Bergen. 

• FN-marsjen. 

• Eurotreff  

• Veterantreff, Halmstad, Sverige 

• Bergen Militære Samfunn - årsmøtet 

• Forsvarets Minnedag. 

• Remembrance Day 

• Kommandantens v/Bergenhus sin julemottakelse, v/ formann 

• Bergen Militære Samfunns års middag 

• Forsvarets Veterankonferanse 

Kranse/blomsternedleggelse 
NVIOBO har lagt ned kranser/blomster ved følgene anledninger: 

• 8. mai (frigjørings- og veterandagen). 

• 17. mai. 

• 24. oktober FN – dagen  

• Forsvarets minnedag 

• Bårebuketter ved begravelse 

Hederstegn 
Styret har tatt en prinsipiell beslutning på at: "Styrets linje er at det først tildeles Hederstegn i bronse, før 
en tildeles Hederstegn i sølv". 
Følgende medlemmer har fått tildelt hederstegn gjennom året for sin innsats for veteranarbeidet og 
foreningen: 
Bronse:  

• Bente Molvik 

 



Medlemsarrangementer 
 

Følgende arrangementer har vært tilgengelig for medlemmer av NVIOBO: 

• Veteranmøter. 

• Veterantreff. 

• ”Shelteret”. 

• 17. mai - frokost. 

• Medaljeseremoni med utdeling av medaljer fra Tysklandsbrigaden og Intops, Kronstad Hovedgård 
i samarbeid med HV 09 og Sjøforsvarets musikkorps Vestlandet 

• Veterandager/Sheltermesterskap 

• Familie-/grillfest på Kronstad Hovedgård. 

• Julemøte med deltakelse fra feltprest og Sjøforsvarets musikkorps Vestlandet 

• Julelotteri 

• Julebord 
Styret vil arbeide for at flere aktiviteter legges til dager/tidspunkt hvor flere kan delta. 

Samarbeid 

• Styret har et nært samarbeid med Stiftelsen Kronstad Hovedgård 

• Styret har deltatt med 2 representanter i brukergruppen for KH, i tilknytning til drift av Kronstad 
Hovedgård som et veteranenes hus 

• Styret har et godt og nært samarbeid med Haakonsvernorlogsstasjon, herunder administrasjon, 
trykkeri, feltprest kontoret og andre serviceenheter. 

• Styret har et nært og godt samarbeid med kommandanten på Bergenhus festning og HV09 og ikke 
minst Sjøforsvarets Musikkorps Vestlandet 

• Styret har fått til en god dialog med NROF med tanke på felles arrangementer. 

• Styret har en god og positiv dialog med Bergen kommune. 

• NVIOBO har inngått en samarbeidsavtale med Steg for Steg/Blåkors 

Media 
NVIOBO har egen web side og Facebook side som vi forsøker å utvikle iht medlemmenes interesser. 
Fortrinnsvis brukes disse til informasjon av aktiviteter. Web siden har dessverre vært litt i skyggenes dal. 
Vår egen Facebook side, kun for medlemmer av NVIOBO har heller ikke vært den suksess som vi håpet på. 
Det ble for få medlemmer der. Instagram er på forsøksstadiet, her skal vi bli bedre. 
 
Vi håper flere bruker disse sidene for å orientere seg på hva som skjer og hvilke aktiviteter som 
arrangeres. I kommende år så vil vi også bruke «Gnist» til å informere om ulike aktiviteter. Så bare 
registrer e-post adressen deres, så vil dere få mer oppdatert informasjon.  
 
OP posten har kommet ut 3 x i 2019 

Profilerings-/medlemsartikler 
Foreningen har både caps/jakker og merker etc for salg, ta kontakt med materialforvalter evt 
shelterstyret. 

Shelter 
Shelteret er underlagt NVIO BO sitt styre. Styret har overordnet ansvaret for drift og økonomi av shelteret. 
Shelteret har et eget styre og er basert på frivillig innsats. En innsats som det står stor respekt av. Status 
på shelter gjennomgås på alle styremøter og etter styrets forstand fungerer det meget godt. 
Shelteret har skjenkebevilgning for underetasjen og hele hagen.  
 
Det er i løpet av året gjennomført noen quiz kvelder i forbindelse med shelteråpning. Vi vil fortsette med 
dette i kommende år, selv om det har varierende oppmøte knyttet til quizen.  
 



Shelteret kan stille med både dart og biljard, så dersom noen ønsker å påta seg å organisere en eller flere 
turneringer knyttet til slike aktiviteter, så ta kontakt med styret eller shelteret, så vil vi hjelpe til. Disse 
aktivitetene vil fortrinnsvis bli gjennomført i Intopsrommet og ved shelteråpning. Utgangspunktet for slik 
aktivitet er å få til aktiviteter som kan aktivisere våre medlemmer. 
 
Shelteret har og behov for flere frivillige som kan stille opp til en vakt eller 2. Risikoen her er at du kan 
risikere å treffe noen nye veteraner. Gi en tilbakemelding til shelteret på veteran@online.no 

Familie-/kameratstøttegruppen 
I tråd med signaler fra Forsvarsdepartementet og fra NVIO sentralt jobber vi med å tilpasse tilbud som 

ivaretar ikke bare veteranen, men også familien og de nærmeste.  

Blant tiltakene vi fremover vil fokusere på er blant annet et samarbeid med DNT og deres tilrettelagte 

turer som passer for familier med barn. Barn og familie er også fokusert på gjennom juletrefest og 

familiedagen i august.  

Ellers har vi som vanlig betjent kameratstøttetelefon. Det har vært få henvendelser i året som gikk, men vi 

ser på det som et viktig tilbud til de som har behov for denne tjenesten. Vi har også direktekontakt med 

NAV, Stiftelsen veteranhjelp og RVTS som er noen av verktøyene våre. Det er også gjennomført kurs i 

likemannsarbeid hos RVTS. Her har vi fått økt kompetansen i forhold til arbeidet vi gjør. 

Nytt av året har vi inngått avtale med Blåkors Steg for Steg som er et lavterskeltilbud. Vi planlegger å ha en 

felles tur en gang i uken der vi samles i sentrum og går en runde om ettermiddagen.  

Kamerat og familiestøttegruppen deltar og bidrar på de fleste lokale arrangementer som gjennomføres i 

foreningen.  

Dersom du har noen innspill til aktiviteter som kan være aktuelle, så ta kontakt.  

Kronstad Hovedgård - brukergruppen 
Brukergruppen er Stiftelsens Kronstad Hovedgård Veteranens hus sitt koordineringsgruppe for 

veteranaktivteter på Kronstad Hovedgård. NVIOBO er her representert med 2 representanter. Aktiviteten 

har vært litt urytmisk etter at Intops rommet ble ferdigstilt, men vi i brukergruppen, 2 veteraner, ble 

invitert til Haakonsvern ifm at Forsvarets Operasjonsmedalje ble tildelt personell som deltok om bord på 

KNM Otto Sverdrup i operasjon Sea Guardian.  

Kronstad Hovedgård – dugnad 

Det gjennomføres en særdeles omfattende dugnad på Kronstad Hovedgård. Uten alt det arbeid som er og 

blir nedlagt i hagen og på huset, så hadde ikke Kronstad Hovedgård vært i den stand som det er i dag.  

Dugnadsarbeidet har ivaretatt både den utvendige og innvendige bygningsmasse, samt sørge for at 

eiendommen ser pen og pyntelig ut til enhver tid. Mye er gjort inne som ute, og mange har vært med- alt 

på dugnad – uten 1 krone i vederlag! Ingen nevnt og ingen glemt. En stor takk til dere alle. 

Dessverre så har oppslutningen har vært dalende, og vi merker oss at det er særlig den eldre garde blant 

våre medlemmer som støtter oppunder dugnadsarbeidet.  

Årets største "dugnadsjobb" har vært å lage ny plass utenfor shelteret. Denne jobben er gjort på dugnad - 

utenom arrangerte dugnader. Utover det er mye av dugnadsinnsats vært relatert til hagen, hvor blant 

mailto:veteran@online.no
mailto:veteran@online.no


annet ble hekken foran i hagen er frisert, samt vanning og tilsyn av planter, plener og nyplantede trær. Det 

er og gjennomført en stor dugnadsinnsats ved og i stallen, som nå er i en god om ikke ypperlig stand. 

Den sosiale delen av dugnaden sees på som spesielt viktig, vi oppfordrer til å møte opp, om ikke hver 

gang, så noen ganger innimellom. Spesielt viktig er det at vi møter opp på de 2 dugnadene vi har i mai, 

hvor vi pynter gården til mottakelsen den 8. mai. Vi minner samtidig om: 

• Tirsdagskafe, litt dugnad og sosial sammenkomst hver tirsdag fra kl.1000-1400 

• Dugnader i 2020, som utover nedenfor stående oversikt vil bli annonsert i god tid  

En stor takk til alle som deltar, kanskje spesielt til de som vasker og steller innendørs, som ofte glemmes, 

samt Per Olav Solheimsnes som administrerer dette omfattende dugnadsarbeid. 

Dugnadsdatoer ved Kronstad Hovedgård Veteranenes hus 2020 

Følgende lørdager avholdes det dugnader:  

• 8. Februar 

• 7. Mars 

• 4. April 

• 2. mai 

• 5. Mai- NB Tirsdag 

• 6. Juni 

• 8. August 

• 5. September 

• 3. Oktober 

• 7. November 
Dugnadene starter kl. 10.00 og avsluttes kl. 1400 - Vel møtt! 

Julemøte/julelotteri 
Tradisjonen tro er det også i år gjennomført julemøte med nærmere 50 frammøtte. Startet med julegløgg 

og konsert med en kvintett fra Sjøforsvarets musikkorps i første etasje. Deretter ble det tradisjons tro 

servert snitter, kaffe og mineralvann i festsalen. Bordsetet ble avsluttet med at Bent-Inge Misje, 

Garnisonspresten fra Sjøforsvaret holdt en kort preken.  

Selve julelotteriet ble gjennomført med stor iver, og en stor takk til alle de som har bidratt til 

gjennomføring av lotteriet. Årets overskudd fra julelotteri skal brukes til renovering av gangen opp til 

andre etasje, herunder tepper/gulv etc. 

Avslutning 
Veteranarbeid må ikke stoppe opp. Sentralt har NVIO startet 2 prosesser som går på en framtidig 

organisering av NVIO og kommunikasjon. I dette arbeidet er vi så heldige at begge lederne av 

prosjektgruppene kommer fra Bergen. Arbeidet som disse 2 prosjektgruppene utfører og som styret utgjør 

en høringsinstans for, er nødvendig for å møte nye utfordringer vi står ovenfor.  

Hvordan kan vi bli mer synlig? Hvordan kan vi engasjere flere i deltakelse i vårt arbeid? Lik samfunnet 

rundt oss blir vi eldre og med det medlemsmassen. Hvordan vi kan oppnå en større oppslutning fra 

kvinner eller yngre veteraner må være et fokus de kommende år. Foreningen må fortsatt fokusere på å få 

inn nye medlemmer som kan bidra til økt vekst og som kan ta initiativ til aktivitet som kan gjøre NVIOBO 



til en foretrukket forening for veteraner. De ulike tiltakene i virksomhetsplanen fremstår som ulike tiltak 

for å nå disse målene, herunder også noen aktiviteter som forhåpentligvis kan bidra til å aktivisere 

fremtidige unge medlemmer. Samtidig må vi fortsatt ha fokus på de eksisterende tilbudene vi har til 

medlemmene, og videreutvikle de tilbudene som er populære. Men styret trenger tilbakemelding fra 

medlemmer på hvordan vi kan tiltrekke oss denne kategori av medlemmer. 

I året som har gått har vi stort sett gjennomført alle de aktiviteter som vi tok utgangspunkt i å 

gjennomføre. Et unntak er veterantur til et historisk sted rundt Bergen, enten med buss eller med KNM 

Hitra. Vi håper å komme sterke tilbake i året som kommer. Veterandagene ble delt, hvor vi pga dårlig vær 

de siste årene gjennomførte selve vaterandagen den siste fredagen i juni måned. Familiedagen ble 

gjennomført til vanlig tid, den tredje søndagen i august. Totalt sett så anser vi dette arrangementet som 

vellykket. Vi har også startet et samarbeid med Blå Kors og deres prosjekt «steg for steg», dette 

samarbeidet er særlig knyttet opp til kameratstøtte gruppen og er rettet mot veteraner som sliter. I 

kommende år så vil dette arbeidet intensiveres. Kommende år vil vi også søke et tettere samarbeid med 

Den Norske turistforening, et samarbeid som er sentralt initiert og som vi ønsker å videreføre lokalt.  

Et populært tiltak som ikke er annonsert så mye om er Veteran kafe (lunch treffene) om tirsdagene, et 

treff som er særlig godt ivaretatt for de som har anledning til å møte om tirsdagene fra kl. 1030 – 1400. Et 

uformelt treffsted, med hyggelig prat om alt mulig. Utfordringen vår er at denne aktiviteten skjer på 

dagtid.  

I året som har gått har vi startet opp med marsj trening/turgåing fra Flesland til sentrum, med ulike “pit” 

stopp langs løypetraseen. Avmarsj hver søndag kl. 1100, vi vil informere på sosiale medier når vi starter 

opp for året. Utgangspunktet for denne turen er trening til Nijmegen som flere av våre medlemmer 

gjennomfører hvert år.  

Kommende år er også et jubileumsår og det er 75 år siden freden 8. mai 1945. I så måte er vi så heldige at 

Bergen kommune åpner Haakonsalen for å markere veterandagen den 8. mai. I tillegg avholder Bergen 

kommune en lunch på Kronstad Hovedgård. Frigjøringsdagen er blitt en veteranenes dag. I år er det derfor 

viktig at flest mulig veteraner stiller opp om disse arrangementer. 

Kronstad Hovedgård Veteranenes hus er og blir vårt samlingssted. Men et veteranenes hus forplikter! 

Miljø og aktiviteter i lokalforeningene er fortsatt nøkkelen til fortsatt vekst og trivsel, med vennskap over 

grensene. Kronstad Hovedgård er for alle veteraner og benyttes av en rekke ulike organisasjoner, utover 

vår egen lokalforening. Med smått og stort et det lett anslått at rundt 7500 mennesker besøker og 

frekventerer gården hvert år, gjennom ulike arrangementer og aktiviteter. 

Styre merker seg at aktivitetsnivået er meget høyt, men at det er utfordrende å få nye personer inn i 
arbeidet med å stille som frivillig til våre aktiviteter. Dette er en trend andre typer organisasjoner også 
sliter med. Styret utfordrer herved medlemmene om å komme på banen slik at vi i felleskap kan utvikle 
NVIOBO til en forening vi kan være stolte av. 

Avslutningsvis vil vi takke alle dere som nedlegger frivillig arbeid enten i form av dugnad, 

aktivitetsgjennomføring eller i den daglige drift. Frivillige er en meget stor ressurs for vår forening og 

Kronstad Hovedgård, og den frivillige innsatsen som nedlegges er uvurderlig. 

 



Sak 6 Godkjenning av regnskapet 2018 og revisjonsrapport 

 



 



 

 



 



 

Sak 7 Årsberetning fra Stiftelsen Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård 

2018.

 



 
Sak 8 Innmeldte saker til årsmøte 

Ved utarbeidelsen av denne årsmeldingen er det ikke innmeldt noen saker til årsmøte. 

Sak 9 Godkjenning av budsjett 2019 
Budsjett for 2020, se sak nr. 6 vedrørende regnskapet for 2019. 

Sak 10 Godkjenning av virksomhetsplanen 2020 

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner – 

Avdeling Bergen og Omland 

Samhold – Erfaring - Styrke 

Virksomhetsplan 2020   

Oppdatert pr- 30.12.19 



Visjon:  

NVIO BO er alle veteraners organisasjon som skal gå i bresjen for veteranenes rettigheter og velferd. 

Motto: «Vennskap over grensene»  

Hovedmål: 

1. En aktiv lokalforening med god kontakt og godt samarbeid med medlemmene og relevante 
aktører som jobber for og med veteranene 

2. Anerkjennelse fra NVIO sentralt, andre lokalforeninger og medlemmene 
3. En forsvarlig drift av foreningen med utgangspunkt i Kronstad Hovedgård 
4. Øke medlemsmassen 

Målsettinger: 

• Utvikle samholdet og kontakten med foreningens medlemmer 

• Etablere et godt økonomisk grunnlag for en positiv drift av foreningen 

• Ha en vital og aktiv støttegruppe for veteraner 

• Ha en vital og aktiv gruppe for familiekontakt 

• Etablere godt samarbeid med andre NVIO- og veteranforeninger  

Organisasjon 

• Styre sammensatt av kvalifiserte medarbeidere 

• Kvalifiserte medlemmer i de forskjellige gruppene innen lokalforeningen 

• Kvalifisert regnskapsfører i styret 

• Opprette arbeids- og arrangementsgrupper for gjennomføring av de enkelte tiltak 

• Delta aktivt under Ledermøter i NVIO 

• Delta aktivt i dugnadsarbeidet på Kronstad Hovedgård 

Aktiviteter 

• Fremgår av gjeldende virksomhetsplan 

• Prosjekter fram sendes som vedlegg 

Administrasjon 

• Innkalling til årsmøtet med årsberetning og regnskap samt budsjett. 

• Dekning av porto og andre administrative utgifter ifb med post. 

• Et enkelt og ryddig arkiv, herunder korrespondanse og regnskap. 

• Støtte Familie og Kameratstøttegruppens arbeid på Kronstad Hovedgård 

• Administrasjon og revisjon av Kameratstøttegruppen 

• Administrasjon og støtte til Shelter 

 

Del 1. Organisasjon:   

Aktivitet Ansvarlig Merknad 

1 - 1 Styret 

Et godt og effektivt styre med hovedvekt på å lede 

etter medlemmenes ønsker og krav.  

Sammensatt av leder, nestleder, x6 

styremedlemmer, den alltid sittende leder av 

kameratstøttegruppen og shelterstyret, samt 2 

varamenn. 

Årsmøte Et av styremedlemmene bør ha 

kvalifikasjoner innen økonomi 

og regnskap. 

Alle innkalles til styremøtene 

som avholdes tentativ første 

mandag i hver mnd. 



1 - 2 Styret i  stiftelsen Kronstad hovedgård 

Årsmøtet velger 3 representanter med hver sin 

personlige varamann til de valgte representanter. 

De valgte i Stiftelsens styre skal informere og 

søke råd hos foreningens styre i saker som 

berører begge parter. 

Årsmøte 3 fra NVIOBO med faglig grunnlag og 

motivasjon til å drifte Stiftelsen 

1 - 3 Materialforvalter 

Skal, med assistenter, holde og foreta kontroll av 

foreningens materiell som er lagret og/eller i bruk 

ved Kronstad hovedgard. 

Jan Erik 

Kvalheim 
 

1 - 4 Bibliotekar:   

Sørge for at biblioteket til enhver tid er ajourført 

med hensyn til bøker og tidsskrifter og er 

tilgjengelig for våre medlemmer i henhold til 

instruks.  

Harald Eide • Komme med forslag til innkjøp 
av aktuelle bøker som 
kompletterer biblioteket 

1 - 5 Valgkomiteen: Velges 

Primo på årsmøtet. Innen medio januar, ha klart 

forslag til nye medlemmer av styret samt de 

forskjellige utvalg, komiteer og 3 pluss 3 personlige 

varamenn til Styret i Stiftelsen  

Årsmøte   Leder valgkomité 

1 - 6 Veterandag- og 8. mai komiteen  

I samarbeid med Kommandanten på Bergenhus 

festning, fastsette hvilke bekransninger som er 

foreningens ansvar for 8. mai og andre aktuelle 

bekransnings dager.  

Formann/ 

material-

forvalter 

Styret utpeker NVIO`s representanter 

til de ulike komiteer som skal 

organisere aktiviteten. 

Fordele bekransningsansvar til 

foreningens medlemmer. 

1 - 7 Representasjon  

F.eks.: Foreningen skal stille representanter til: 17. 

Mai-komiteen i Bergen. 

 

Formann Foreningen stiller med ulike biler til 

kortesjen i 17. mai prosesjonen  

Styret utpeker NVIO`s representant til 

17. mai komiteen.  

1 - 8 Utvalgs- og komité møte 

Innkalle de ulike utvalg og komitéer til et felles 

møte for erfaringsutveksling for året som er gått  

 Enkel servering 

Del 2. Tiltak:    

Aktivitet     Ansvarlig Merknad 

2 - 1 Styremøter:    

11 møter.  Ett pr måned med unntak av juli.  

Avholdes primo 1. mandag i måneden på Kronstad 

hovedgård før veteranmøte, tredje torsdag i mnd. 

Formann/ 

nestforman

n  

Enkel servering 



2 - 2 Ekstraordinære styremøter:  

Ved behov innkalles det til ekstraordinære 

styremøter for å drøfte hastesaker og / eller 

plutselige saker som styret må ta stilling til. 

Formann/   

Nestformann 

Enkel servering 

2 - 3 Veteranmøter: 

Veteranmøter med start kl. 1830.  

Veteranmøtene er av en orienterende art, 

foredrag og sosialt samvær. Primo 3 Torsdag hver 

mnd  

Unntatt februar, mai, juli og desember mnd. 

Formann/ 

Nestformann   

Kronstad hovedgård (KH) 

Under den sosiale delen vil det bli en 

enkel servering 

Muligheter for donasjon, ellers ingen 

betaling 

2 – 4 Julemøte: 

Utvidet medlemsmøte med servering av 

smørbrød, kaffe og julebakst arrangeres torsdag 

12.desember kl. 1830.. 

Knut Åge 

Greve 

Julemøtet skal være en verdig 

avslutning på årets aktiviteter hvor en 

også avslutter med trekning av 

Julelotteriet 

2 - 5 Jule lotteri: 

Inntektene av loddsalget skal fortrinnsvis gå til 

hjelpemidler, investeringer og dugnadsarbeid på 

garden. 

Knut Åge 

Greve/ 

Komité  

12. desember - Lotteripremiene er for 

det meste gaver fra mange av 

medlemmene. 

Adm utlegg (loddbøker) 

2 – 6 Årsmøte: 

Gjennomføres i henhold til vedtektene. 

Årsmøte 3 Torsdagen i februar mnd 20.02.2020 

Formann/ 

Nestformann 

Kronstad Hovedgård 

Enkel servering og sosialt samvær 

etter gjennomført møte. 

2 - 7 Veterantreff Sverresborg 

Veterantreff, sosialt treff; 1. torsdagen i månedene 

med unntak av januar, juli og august. Start kl. 

1800. 

 Servering av pizza som betales av FST/V. 

Odd Eirik 

Smistad/ Per 

Arild 

Rasmussen 

Fritidsmessen på Sverresborg, pizza 

betales av FST/V via NVIO sentralt.  

Regning sendes direkte til NVIO 

sekretariat 

2 – 8 Veterantreff shelteret:  

Januar - desember. Den siste fredagen i måneden. 

Samle gamle og unge veteraner til sosialt samvær i 

helter Kronstad Hovedgård.  

Shelterstyret Shelteråpning - Sosialt treff. Servering 

av pizza. 

Pizza betales av FST/V via NVIO 

sentralt. Regning sendes direkte til 

NVIO sekretariat 

2 – 9 Shelter og veteranaktivitet 

Dart, Quis og biljard aktiviteter, hvor veteraner kan 

delta i en turneringsaktivitet 

Shelterstyret  

2 - 10 17. Mai frokost - Veterantreff: 

17. Mai frokosten serveres i kafeen til Bergenhus 

festningsmuseum i tiden 0800-0900.  

Arrangeres som Veterantreff, jfr avtale med NVIO 

Styret/ 

Morten 

Molvik m.fl. 

Samle veteraner med familie til frokost 

før arrangementene starter på 17. Mai 

med deltagelse i Hoved prosesjon 

Arrangeres som veterantreff, kr. 150,- 

pr pers, tentativt 80 pers. 



2 - 11 Dugnad Kronstad hovedgård: 

• 10 lørdagsdugnader: Datoer meddeles i 

info til medl. 

• Ellers vil det som vanlig være dugnad hver 

tirsdag fra kl.1000. 

Dugnadsarbeidet skal ivareta det utvendige og 

innvendige av gårdens bygningsmasse, samt sørge 

for at eiendommen ser pen og pyntelig ut til 

enhver tid. 

Vaktmester Kronstad Hovedgård 

Enkel matservering til 

dugnadsgjengen. 

2 - 12 Førstehjelpskurs Kronstad hovedgård 

Det legges opp til Førstehjelpskurs inkludert 

hjertestarter/-kompresjon ved behov eller ved 

ulike veteranmøter.  

Vigdis Lind/ 

Kamerat-

støtte 

gruppen. 

Foreningen har 3 dukker og en 

hjertestarter som vil bli brukt under 

kurset.  

Kurset gjennomføres med kyndig og 

profesjonell ledelse.  

2 – 13 Oppstillinger ved Veteranmonumentet: 

• 8. mai 

• 17. Mai. 

• Forsvarets minnedag – 30. oktober 

• Remembrance Day – 13. november 

Formann     Oppstilling med flagg og faner. Flest 

mulig i uniform. 

Utlegget gjelder blomsterbuketter 

med sløyfe med norske farger. 

2 - 14 FN-stand: Tentativ 

Markedsføre foreningen med brosjyrer, samtaler 

og tildeling av suvenirer. Personellet stiller i 

FN/NATO uniform. 

Jørn Roger 

Arnesen + 

hjelpere 

Telt og FN-Volvo medbringes. Kaffe og 

pølser 

FN-stand på Torgalmenningen oktober 

mnd i samarbeid med FN-sambandet. 

2 - 15 FN-marsjen:  

FN-marsjen starter fra Veteranens hus på Kronstad 

Hovedgård. 

Tildeling av medaljer/arcs-tegn etter gjennomført 

marsj 

Jørn Roger 

Arnesen + 

hjelpere 

Avholdes tentativt 19. oktober 

 

2 - 16 Familiesammenkomst - grillfest 

Familiesammenkomst/grillfest. Samle veteraner 

med familie til grillfest og leker for barn 

Styret + 

komite 

Gjennomføres søndag 16. eller 23.  

august 

 

2-17 Sommeravslutning – Sheltermesterskap 

a) Sheltermesterskap: sosial 
sammenkomst for alle veteraner i 
Bergen og omland, hvor en møtes til 
sosial sammenkomst og uhøytidelig 
kappestrid. 

Grillmat med premieutdeling 

 

Styret + 

komite 

Pga dårlig oppmøte i august, overføres 

dette arrangementet til siste fredag i 

juni, vanligvis pleier det å møte flere 

andre veteraner på dette 

arrangementet. 



2 - 18 Kamerat- og familietur:  

Arrangere utflukter for veteraner og deres 

familier: 

• Tur 1: KNM Hitra, tidspunkt ikke avklart, 
medio augst 

• Tur 2. ikke avklart 

Styret /  

Bjørn Berge 

(KNM Hitra) 

Deltagerne påregnes en egenandel. 

 

2 - 19 EURO Treff 

Deltakelse ved Eurotreff 2020 

  

2-20 Halmstadtreff 

Deltakelse ved veterantreff i Halmstad 

  

2 – 21 Julebord for NVIO medlemmer og 

Stiftelsen KH. 

Julebord for ca. 66 Personer.  

Styret Tentativt 5. desember  

Deltakerne vil bli avkrevd en 

egenandel 

2 - 22 Familiesammenkomst – vår tur?  

Sosialt samvær for barn og familier/pårørende til 

Veteraner 

NVIO + 

Kronstad 

Hovedgård  

Tidspunkt ikke avklart, tentativt 

forsommer 2020. Samarbeid med 

Brukergruppen Kronstad Hovedgård.  

2 – 23 Veterancafe/kameratstøtte- tirsdag 

Sosialt samvær for veteraner/pårørende, hver 

tirsdag formiddag, samarbeid med Kamerat og 

familiestøttegruppen. 

 Arrangeres som en del av 

Kameratstøttegruppen og ses sammen 

med alle deres arrangement. 

2-24 Nijmegen – marsj 

Formålet med prosjektet er fysisk fostring for 

Veteraner basert på deltakelse i Nijmegen 

marsjen.  

Med dette menes trening over tid, gjennom, høst, 

vinter og vår med avsluttende gjennomføring av 

Nijmegenmarsjen i Nederland med oppstart 

sommeren 2020. Intensjon er at deltagerne skal gå 

i militært utstyr og i Avdeling(tropp). Det å samle 

norske Veteraner i en egen avdeling kan gi et godt 

omdømme for Veteraner. 

 Ut på tur – aldri sur. 

Søndagstur/marsjtrening hver søndag 

fra Flesland til sentrum, avmarsj kl. 

1200! 

2 – 25 Kamerat og familiestøttegruppen – Blå 

kors 

NVIO BO og Kamerat og familiestøttegruppen, ser 

det som viktig og nødvendig med et samarbeid 

med Blå Kors i prosjektet «Steg for steg» Et 

opplegg knyttet til veteraner som sliter. 

 Kamerat og familiestøttegruppen – 

samarbeid med Blå kors for Veteraner 

som sliter prosjekt «Steg for steg»  

 



Del 3 Administrasjon   

Aktivitet Ansvarlig Merknad 

3 - 1 Leieutgifter Kronstad hovedgård: 

Husleie for bruk av 2. etasje under medlemsmøter 

og veterantreff, samt kontor for 

Kameratstøttegruppen. 

Styret Betales i 2 rater, jan og juli. Tildelt av 

Forsvaret gjennom NVIO  

3 - 2 V e t e r a n o rientering nr. 1 , 2 og 3: 

Utsending av info I Orientering til samtlige lokale 

medlemmer samt en del samarbeidspartnere.  

Opptrykk ca 500 eksemplarer. 

Gi medlemmene informasjon om de lokale 

forhold og aktiviteter, inkl. årsmøteinnkalling 

Formann/ 

Redaktør 

Summen omfatter porto. 

OP posten utsendes fortrinnsvis 

gjennom Styreweb 

3 - 3 Kameratstøttegruppen 

Økonomisk støtte til gruppen vedrørende 

rekruttering, oppfølging, administrasjon og andre 

løpende utgifter. 

Odd Erik 

Smistad/ 

kamerat-

støttegruppe

n 

 

3 – 4 Shelter – drift 

Administrere skjenkebevilling og kontroll/revisjon 

av shelterstyret 

 Drift av shelter skal minimum gå i 

balanse. 

Shelterstyret har bevilgning  

3 – 5 Volvo Felt 

Administrasjon av FN Volvo jeep 

Material-

forvalter 

 

3 - 7 Kontorutgifter og rekvisita. Datarekvisita 

etc.  

Innkjøp av nødvendig rekvisita for 

administrasjon av foreningen. 

Nødvendig oppdatering av programmer og 

nødvendig videreutvikling av maskinvaren. 

Styret  

3 – 8 Planleggingsmøte VP 2020 

Planlegging og gjennomgang av 

virksomhetsplanlegging for aktiviteter i 2021. 

Gjennomføres i april 2020 

Formann På Kronstad hovedgård  

Et måltid mat til deltagerne 

3 – 9 Godtgjøringer 

I henhold til skattebestemmelsene kan en tildele 

enkeltpersoner som har utført ekstraordinært 

arbeid for foreningen, et beløp på inntil kr 2.000,- 

uten innrapportering 

Styret Avgjørelsen vedtas på styremøte 

Vaktmester 

3 - 10 Reiseutgifter til styremedlemmene  

Styret i perioden 2009-2010 bestemte at det 

skulle utbetales kr 750,- til hvert av 

medlemmene for dekning av reiseutgifter til 

styremøtene. 

Styret Full utbetaling forutsetter at den 

enkelte i styret deltar på de oppsatte 

møter 



3 - 11 Inventar: 

Fornyelse av inventar på kontoret og andre 

nødvendige hjelpemidler.  

Styret Oppbevaring og lagring av mapper av 

historisk verdi og årsregnskaper. 

3 - 12 Annonser: 

Foreningen annonserer normalt i 17. Mai 

programmet. 

Styret  

3 - 13 Telefon: 

Kameratstøttetelefon 

  

3 - 14 Gaver: 

Under medlemsmøter og ved andre anledninger vil 

det bli tildelt gaver til medlemmer som har gjort 

en god jobb for foreningen, samt 

foredragsholdere. 

Styret  

3 - 15 Kontingenter: 

Medlemmer som har betalt kontingent er 

automatisk medlem av BMS.  

NVIOBO er som forening medlem av Bergen 

Militære Samfunn. Det medfører en del fordeler 

for foreningen, da det gir oss anledning til å bruke 

Kommandantboligen på Gravdal til spesielle 

arrangementer. 

Styret Gir oss mulighet til å påvirke 

virksomheten ved Bergen Militære 

samfunn. 

Foredragsholdere under møter i 

samfunnet gir foreningen større 

muligheter for kontakt og derved 

invitasjon til våre medlemsmøter 

3 - 16 Reiseutgifter - representasjon: 

Noen reiser er nødvendig, herunder ved besøk til 

naboforeninger og landsforbundet. 

Også ved ekstraordinære innkallinger av styret og 

eventuelle nøkkelpersoner, ser foreningen seg 

nødt til å dekke lokale reiseutgifter. 

Styret  

3 - 17 Portoutgifter  

Korrespondanse til medlemmer, instanser, 

foreninger og andre. 

Styret  

3 - 18 Forsikring: 

Forsikring av inventar på Kronstad hovedgård. 

Styret        Gjensidige 

3 - 19 Bankgebyr  

Kortgebyr etc 

Styret  

 

Sak 11 Valg til styre og egne underutvalg 2019 

Valgkomiteen var ikke ferdig med sin innstilling ved denne utsendelse. 

 



Viste du at du kan støtte NVIO BO med din grasrotandel? 

 

Norges Veteranforbund for Internasjonale 

organisasjoner avd. Bergen og omland 

 

Org.nr: 982 757 878 

Kronstadveien 30 

5053 BERGEN 

  

 

 

NVIOBO 

Norges Veteranforbund 

for 

Internasjonale Operasjoner, 

avdeling Bergen og omland 

Adresse: NVIOBO, Kronstadveien 30, 5053 BERGEN 

Epost: post@bergen.nvio.no 

 

 
 

Web adresse for NVIO sentralt: 

www.nvio.no 

Telefon: 94 01 22 00 

E-post: post@nvio.no 

 


