Årsmøte i
Oscarsborg Festnings Venner
2020
• Innkalling til årsmøte 2020
• Styrets årsberetning for 2019
• Årsregnskap 2019 og revisors beretning
• Fastsettelse av kontingent
• Orientering om styrets planer og budsjett for kommende år
• Valg ifølge vedtektenes §6
• Innkomne saker

Innkalling til årsmøte i OFV 2020
Det innkalles til ordinært årsmøte. Varsel er sendt det enkelte medlem gjennom
medlemssystem, samt annonsert på venneforeningens hjemmeside og Facebook-side.
Tirsdag 10. mars 2020 kl. 1815 i Havnefortet, Oscarsborg Festning
Båtavgang Sundbrygga kl. 1750
Vedlagt oversendes:
• Styrets årsberetning
• Revidert regnskap
• Styrets forslag til arbeidsplan 2020
• Styrets forslag til budsjett 2020
• Valgkomiteens innstilling

ÅRSMØTE
1.
2.
3.
4.
5.

Åpning v/lederen
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dagsorden
Valg av møteleder
Dagsorden
a. Valg av referent
b. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med referenten
c. Styrets årsberetning
d. Årsregnskap og revisors beretning
e. Fastsettelse av kontingent
f. Orientering om styrets planer og budsjett for kommende år
g. Valg iflg. vedtektenes §6
h. Innkomne saker

Etter årsmøtet blir det enkel servering.
Etter årsmøtet fortsetter vi med et medlemsmøte med følgende temaer/saker:
1. Orientering ved Kommandant Per Egil Grimstad på Oscarsborg Festning.
2. Orientering ved fungerende festningsforvalter Jonny Fjeld på Oscarsborg Festning.
3. Eventuelt

Styret ønsker alle OFV medlemmer velkommen, og vi håper på god oppslutning.

Drøbak, 3.mars 2020
For styret i OFV
Ragnar Dahl
Leder
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Årsberetning for Oscarsborg Festnings Venner (OFV) 2019
Styret og øvrige verv
Leder
Nestleder/sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ragnar Dahl
Hilde Herberg
Torild Stumo
Jon Ivar Stedje
Hans Petter Aksnes
Nils Einar Nesdam

Revisor

Børre Moe

Valgkomite

Kirsten Færgestad
Mette Høiland
Øyvind Solli

Styret har fått bistand til regnskapsføring fra Svein Moen.
Styrets virksomhet
Styret har hatt 9 styremøter i 2019.
Kommandant Per Egil Grimstad og festningsforvalter Hilde Falck Olsen møter fast. Hilde Falck
Olsen sluttet som festningsforvalter pr 1.januar 2020 og fungerende festningsforvalter er
Johnny Fjeld.
Styrets arbeid har vært konsentrert om foreningens virksomheter og arrangementer. Styrets
leder/nestleder har hatt løpende kontakt med kommandant og festningsforvalter.
Oppfølging av Styrets arbeidsplan 2019 med status
Strategiplanen er basert på OFVs vedtekter og er grunnlag for styrets årlige arbeidsplan som
presenteres årsmøtet.
a. Fornye leieavtalen med Forsvarsbygg
Vi har inngått ny leieavtale om Naustet for 5 pluss 5 år med mulighet for
forlengelse. Dersom eiendommen blir avviklet, vil venneforeningen få
tilgang til andre lokaler av Forsvarsbygg. Da foreningen fikk fornyet
leieperioden, startet arbeidet med vedlikehold.
b. Fergekort til styrets medlemmer
Styret har fått egne båtkort. Gratis ferge ifm arrangementer i OFV regi til Oscarsborg
c. Foreningens 35 års jubileum 9/4 og sommerfesten 2019
Sommerfest og 35-års jubileum ble slått sammen til ett arrangement med ca 45 deltakere.
Feiringen hadde oppstart på Veisvingbatteriet med en guidet omvisning og
historiefortelling av tidligere kommandant Tor Hovland. Deltakerne fikk også mulighet til å
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kjøpe Tor Hovlands bok til en redusert pris som jubileumsgave. Etter omvisningen ble det
sommerfest og det ble servert reker og hvitvin og praten gikk livlig ved de forskjellige
bordene, ekstra hyggelig at flere æresmedlemmer deltok. Tore Glenne fikk sin velfortjente
heder for sin innsats gjennom mange år og særlig for avslutningen av museumsprosjektet,
tilsvarende fikk tidligere kommandant Tor Hovland hederlig omtale for alltid å stille opp for
foreningen. En særlig takk til Torild Stumo og Kirsten Færgestad for opplegg og regi.

d. Sluttføre museumsprosjektet.
Museumsprosjektet ble formelt avsluttet med stor markering 30.april 2019. I underkant av
100 deltakere var til stede, herunder representanter fra Sparebankstiftelsen DnB,
Akershus fylkeskommune og Frogn kommune v/ordfører og ny kultursjef m.fl.
I 2019 fikk vi kr 100 000.- fra Akershus fylkeskommune, kr 50 000.- fra Frogn kommune,
samt 20 000.- fra Sparebankstiftelsen DnB. Den siste summen ble benyttet til den offisielle
åpningen 30.april 2019. Totalt sett er det samlet inn kr 1 320 000.- i perioden 2017-2019.
(Den største bidragsyteren har vært Sparebankstiftelsen DnB, dernest Sparebank1
sparebankstiftelsen Østfold-Akershus, Akershus fylkeskommune og Frogn kommune).
Gavene har også dekket de utgiftene (kr 52 059,83) venneforeningen har hatt ifm
prosjektet.
I dag fremstår museet som et interaktivt museum, hvor den enkelte ved hjelp av
mobiltelefon og ørepropper kan høre historien på flere forskjellige språk.
Stor honnør til OFVs prosjektleder Tore Glenne, styremedlemmer Hilde Herberg og Nils
Einar Nesdam, Kommandanten og de ansatte på museet. Det ble utdelt blomster til alle
som hadde deltatt med arbeidsinnsats og økonomiske midler. Venneforeningens Tore
Glenne ble fremhevet av flere for sin innsats, væremåte og målrettethet.
e. Delta på minnemarkering på Håøya
3 personer fra styret deltok da Kommandanten holdt en flott minnetale og nedla blomster
på retterstedet på Håøya 5.mai. Veteranhuset stilte med kaffe, mineralvann, pølser og
brød. Tidligere kommandant Tor Hovland gjennomførte en flott omvisning på anleggene.
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f.

Festningsmarsjen, ansvarsfordeling og gjennomføring
Festningsmarsjen 2019 ble gjennomført 26/5 med ca 145 deltakere. Prosjektleder for
venneforeningen var Hilde Herberg i samarbeid med Kommandanten, Frognmarkas
venner og Frogn Historielag.
Turmarsjen er 12 km lang og går fra Heer skanser via Veisvingbatteriet, Koppås, og over
til Oscarsborg Festning m/full omvisning. Historisk formidling ble gitt på ulike steder under
marsjen. Guidene på Oscarsborg festning ledet gruppene gjennom marsjløpa på en
profesjonell og uformell tone.

g. Veterandagen 8/5, blomsternedleggelse i Drøbak, Oslo og arrangement på
Oscarsborg
Torild Stumo og Ragnar Dahl deltok på minnemarkeringen i Drøbak
ifm tale blomster-nedleggelse av kommandant Per Egil Grimstad ved
oberst Birger Eriksens byste i badeparken. Torild og Ragnar dro
deretter til Vår Frelsers gravlund -æreskirkegården og leste minneord
og nedla blomster ved oberst Birger Eriksens grav.
Etter seremonien ble vi invitert til Oslo Militære Samfunn av Norske
Reserveoffiserers Forening for kaffe og sosialt samvær. Vi rakk også å
besøke veteranaktivitetene på Akershusfestning, før veterandagen ble
avsluttet på Oscarsborg Festning under ledelse av Kommandant Per
Egil Grimstad.
h. Initiativ ifm 17/5 og borgertoget
Det å oppleve 17.mai i Drøbak, fra flaggheis m/speiderne på torget.
Drøbak musikkorps som spiller opp, deretter taler i badeparken er noe
som må oppleves. Kommandant Per Egil Grimstad holdt en tale som
inviterte til refleksjon og la ned blomster ved bysten av Oberst Birger
Eriksen.
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i.

Veteranhuset har familiedag 8/6 med aktivitet på Huset og på Borgen.
OFV var invitert til familiedagen. Vi kjøpte inn blomster og var med på arrangementet på
Oscarsborg. Et særdeles godt planlagt arrangement, som ble ødelagt av kraftig regnvær.
Venneforeningen har et godt samarbeid med veteranene.

j.

Aktiviteter ifm Gardens konsert på Oscarsborg 16/6
Toril Stumo, Hilde Herberg og Kirsten Fergestad m/flere hadde stand på Oscarsborg ifm
HMK Gardes besøk til Oscarsborg. Her ble det solgt bøker og gitt informasjon om
venneforeningen.

k. Medlemstur til en Festning m/innlagte aktiviteter
I utgangspunktet skulle vi besøke Bæreia og Kongsvinger festning, men pga uforutsette
hendelser ble arrangementet utsatt til 2020. Isteden ble det gjennomført en flott guidet tur i
Krigsskolens lokaler i Tollbugata 10 (T-10) i Oslo, om enn med liten deltakelse. Guide var
festningsforvalter Hilde Falk Olsen.

l.

Dugnadsansvarlige, to personer og et begrenset antall dugnader
Etter at vi fikk forlenget leiekontrakten på Naustet, som gikk ut i 2021, fortsatte vi
vedlikeholdet av
Naustet, herunder tak,
samt fjerning av en
stor rot som truet med å
ødelegge
fundamentet under
huset. Området rundt
Naustet er grovplannert.
Hele styret bidro i
dugnadsarbeidet, som
gikk totalt over 4 hele
dager (to
helger).Arbeidet ferdigstilles sommeren 2020 hvor også Husvikbatteriet vil bli vedlikeholdt.

m. Verveartikler, bekledning, opptrykk av trykksaker, invitasjoner mv.
Vi har trykket opp 10 000 eks av infobrosjyren om OFV. Hilde Herberg og Nils Nesdam har
vært ansvarlig for at brosjyrer er tilgjengelig på båten. Verveartikler blir kjøpt inn i 2020.
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n. OFV skal melde seg inn i næringsrådet
OFV er med i kulturrådet ved at Torild Stumo er styremedlem i kulturrådets styre. Som et
strategisk valg for å markedsføre Oscarsborg Festning og OFV meldte vi oss inn i Frogn
Næringsråd. Også her er det Torild Stumo som representerer foreningen. Hans-Petter
Aksnes har deltatt på ett møte.
o. Styrets holdning til aktiv markedsføring.
Styret vedtok å bruke penger på markedsføring av enkelte aktiviteter. Vi valgte å
promotere festningsmarsjen både i AMTA (papir og elektronisk), på Facebook og
hjemmesiden. Dette kostet en del penger og vi inngikk avtale med AMTA at vi for
ettertiden får 80 % rabatt på annonser. Hjemmesiden og FB-siden vil bli videre utviklet i
2020.
p. Nedsette en arbeidsgruppe som i samarbeid med kommandant og festningsforvalter
utreder mulige kommende prosjekter
Dette arbeidet er fortsatt på planleggingsstadiet. Vi har fire prosjekter som utredes:
• Universell utforming av inngangspartiet til museet. Forsvarsbygg er allerede i gang med
tegninger. Søknader om økonomiske midler iverksettes når tegninger er klare.
Har vært i dialog med et firma om
• Oppussing av veisvingbatteriet.
sandblåsing, men enn så lenge
ingen detaljer klare. Målet er at
kanonene i Veisvingbatteriet
skal pusses opp i løpet av 2020,
arbeidet er planlagt påbegynt
før festningsmarsjen 2020
• Utrede oppussing av torpedobatteriet, herunder montere panserglass under
utskytningsvuggene.
• Utrede nytt lysanlegg på Oscarsborg. Dette er en betydelig kostnad og må dekkes inn
gjennom søknader til aktuelle giver over flere år.
Så snart et prosjekt er ferdig utredet, starter søknadsprosessen for økonomiske midler.
Det er et mål at minst to prosjekter igangsettes i 2020.
q. Invitasjon til samarbeid med Operaen på Oscarsborg
Vi ble invitert til et samarbeid med Oscarsborg operaen, men pga
kapasitet sa vi nei takk til henvendelsen. Leder OFT ble invitert til
premiereforestillingen på Operaen. En flott forestilling. Konseptet opera på
Borgen er kommet for å bli. Alle forstillingene ble utsolgt.
r.

Ballkomite` for ballet februar 2020
Ballet ble avlyst i 2019 og styret bestemte seg for at ball skulle gjennomføres i 2020.

s. Annet som fremmes av styret
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Styret vedtok å gjennomføre en juleaktivitet på Oscarsborg festning i desember 2019. Vi
søkte og fikk tildelt kr 15 000.- fra kulturrådet. Men pga tidspress og kolliderende aktivitet
ble arrangementet avlyst. Pengene ble sendt tilbake i 2020.
Styret besluttet å nedlegge den gamle hjemmesiden, gammelt regnskapssystem,
arkivsystem og medlemssystem. Vi besluttet å gå over til StyreWeb. Det er Svein Moen
som har vært ansvarlig for arbeidet og han har nedlagt betydelig arbeid for å få det nye
systemet opp å gå.
t.

Medlemsutvikling
Status ved utgangen av 2019 var medlemstallet:
2019
2018
2017
2016
Totalt antall medlemmer
221
297
296
280
Familie
170
233
246
232
Livsvarige
35
48
35
33
Æresmedlemmer
16
16
15
15
Endringer i medlemstall, skyldes i stor grad en opprydding i medlemssystemet. Vi antar at
48 medlemmer (ikke oppført) skal strykes - pågående kontroll og oppfølging. Det er
arbeidet med rekruttering ved alle arrangementer og aktiviteter der OFV har vært tilstede.

u. Salg av ”Verneplan”, ”Oscarsborg forteller historie” og Blücher”
Blücher boken er utsolgt både fra OFV og forlaget. Vi vurderer å gå til nytt opptrykk av
Blücher-boken. Det er solgt bøker ved alle OFVs stand.
Vi har noen bind av verneplanen del II igjen, men er tom for del I.
v. Sosiale medier / synliggjøring
Hjemmeside
– oscarsborgvenn.no har vært i bruk, men er under oppbygning
Facebook-side – har vært i aktiv bruk.
Vervebrosjyre – er plassert på båten og delt ut på alle stands vi har hatt.
w. Grasrotandelen
Som medlem av Grasrotandelen mottok vi i 2019 kr 18 015,36 i bidrag fra Norsk Tipping,
dette er en økning fra året før. Vi oppfordrer alle medlemmene til å benytte denne mulighet
til å støtte OFV ved tipping og lottospill, og ber om at man sprer informasjon til venner og
kjente. Det ligger informasjon om Grasrotandelen på hjemmesiden. Styret oppfordrer
medlemmene om å velge OFV ifm grasrotandelen.

Oppsummering
2019 har vært preget av avslutning av Museumsprosjektet, vedlikehold av Naustet, deltakelse
på ulike aktiviteter, informasjon om OFV og markering av foreningens 35 års jubileum.
Takk til alle medlemmer – aktive og til alle som ikke alltid kan delta, men som gjennom sitt
medlemskap støtter foreningen og dens formål.
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Vi takker også for et utmerket samarbeid med kommandant Per Egil Grimstad, Festningsmuseet, guidene, Forsvarsbygg og festningsforvalter Hilde Falck Olsen båtpersonellet, samt
alle øvrige medarbeidere og kontakter på Festningen.
Avslutningsvis vil vi takke alle som har bidratt økonomiskgjennom året, noe som har ført til at
vi kunne sluttføre nok et prosjekt på Oscarsborg Festning.
Drøbak, 3.mars 2020
For styret

Ragnar Dahl
Leder
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Årsregnskap 2019
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Oversikt over OFVs utgifter ifm museumsprosjektet i 2019.

11

12

Fastsettelse av kontingent
Kontingenten foreslås uendret kr. 250.- for familiemedlemsskap og kr 2 500.- for livsvarig
medlemskap.

Orientering om styrets planer og budsjett for kommende år
Styrets forslag til arbeidsplan 2020:
•

Utføre oppgaver for Oscarsborg befestninger, herunder oppstart av prosjekter

•

Fortsette arbeidet med kartlegging og istandsettelse av avstandsmerk(er) i samarbeid
med Forsvarsbygg Festningene

•

Salg av ”Verneplan” og ”Oscarsborg forteller historie”

•

Delta og utføre praktiske oppgaver i forbindelse med arrangementer, herunder:
o Ansvar for Festningsmarsjen
o Delta på minnemarkering på Håøya
o Ansvar for markering 8. mai ved oberst Birger Eriksens byste Drøbak/grav Oslo
o 75-års jubileum på Oscarsborg

•

Etter avtale vedlikehold av uteområder i samarbeid med Forsvarsbygg Festningene,
herunder rydding Heer skanse, Kringerud Mitraljøsestasjon, Seiersten skanse,
Veisvingbatteriet, Kopås og Husvik etter behov

•

Utarbeide prosjektbeskrivelser og startet minst ett prosjekt i løpet av året

•

Medlemstur til Bæreia og Kongsvinger festning, samt Fredriksten festning

•

Gjennomføre sommertreff 20/6-2020

•

Planlegge ball 2021

•

Gjennomføre et enkelt julearrangement

Det er opp til nytt styre hvilke saker som skal prioriteres.

.
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Styrets forslag til budsjett 2020

Valg iflg vedtektenes §6
Valgkomiteens innstilling blir presentert på årsmøte. Valgkomiteen har bestått av leder Mette
Høyland, Kirsten Fergestad og Svein Moen.

Styrets sammensetning pr 1.januar 2020.
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Navn
Ragnar Dahl
Torild Stumo
Hilde Herberg
Jon-Ivar Stedje
Hans Petter Aksnes
Nils Einar Nesdam

Funksjon
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Periode
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2020
2018-2020
2018-2020

Kommentar
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
På valg
På valg

Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges av årsmøtet.

Styrets forslag til revisor
Revisor:
Kasserer:

Børre Moe – ønsker avløsning
Styret foreslår at Svein Moen formelt sett velges til kasserer.

Styrets forslag til valgkomite
Styret innstiller følgende kandidat til valgkomiteen for perioden 2019-2020:
• Kirsten Færgestad (2 år
• Mette Høiland
Ikke på valg
• Øyvind Solli
Ikke på valg

Innkomne saker
Fremlegges på årsmøte.
Drøbak, 3.mars 2020
for styret
Ragnar Dahl
Leder
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Vedtekter
Vedtekter for Oscarsborg Festnings Venners ble vedtatt på årsmøtet den 25.08.1984 og revidert på
årsmøtene 19.06.1985, 29.06.1990, 25.02.1993 16.02.1995, 27.02.1997, 04.03.2010, 03.03.2011,
01.03.2012 og 02.03.17.

§ 1 Status
Oscarsborg Festnings Venner (OFV) er en landsomfattende og uavhengig støtteforening basert på frivillig
medlemskap. Foreningen vil arbeide i nært samarbeid med kommandanten på Oscarsborg Festning, Oscarsborg
Museums leder og Festningsforvalteren.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er å
•
•
•
•

arbeide for å verne om Oscarsborg Festning og dens historiske anlegg
støtte driften av Oscarsborg Museum ved aktiv arbeidsinnsats og tilskudd av midler inntjent gjennom
medlemskontingent, gaver og kulturarrangementer
styrke interessen for, og kunnskapen om festningen og dens historiske og kulturelle betydning
medvirke til sammenkomster for foreningens medlemmer og andre spesielt interesserte.

§ 3 Medlemskap
Som medlemmer kan opptas personer, bedrifter og institusjoner som ønsker å støtte OFVs formål.
Bedriftsmedlemmer og institusjoner har ikke stemmerett og er ikke valgbare til tillitsverv.
Medlemskapet inndeles i følgende kategorier:
1.
2.
3.
4.

Familiemedlemskap:
Medlemskapet kan lyde på en eller to personer.
Livsvarig Familiemedlemskap: Familiemedlemskap med engangsinnbetaling.
Bedriftsmedlemskap: Bedrifter og institusjoner.
Æresmedlemmer.

Som familiemedlemmer, jfr. Pkt. 1 og 2 regnes enslige og par, samt hjemmeværende barn.
Kun ett familiemedlem kan avgi stemme ved eventuelt valg.

§ 4 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
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§ 5. Styret
Styret består av leder pluss fem styremedlemmer. Styret kan oppnevne prosjektledere etter behov.
Kommandanten på Oscarsborg Festning, samt lederen av Oscarsborg Museum og Festningsforvalteren, har
møte- og talerett på styremøtene. De skal holdes løpende orientert om styrets og foreningens virksomhet.
Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak
fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens – i dennes fravær nestlederens – stemme avgjørende.
Styret fører protokoll fra sine møter. Styret sammenkalles når lederen beslutter det, eller når minst to
styremedlemmer krever det. Det holdes minst fire styremøter i året. Styret konstituerer seg selv og velger
nestleder, sekretær og kasserer. Kontingenter og innsamlede midler disponeres og forvaltes av styret. Styret kan
ikke – uten etter spesiell fullmakt – forplikte medlemmene økonomisk ut over kontingenten.

§ 6 Valg
Lederen velges særskilt for to år.
Halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Deres funksjonstid er to år.
Valgkomiteen består av tre medlemmer som foreslås av Styret og velges av årsmøtet. Valgperioden er på 2 år
med mulighet for gjenvalg i inntil 2 nye perioder. Det bør tilstrebes at personer som går ut av styret velges inn i
valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår bare unntaksvis kandidater til egen komité.

§ 7 Revisjon
Revisor velges av, og gir innberetning til årsmøtet.

§ 8 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes på Oscarsborg hvert år etter styrets bestemmelse innen 15. mars.
Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene med minst 14 dagers varsel.
Sammen med innkallingen sendes revidert årsregnskap, styrets årsberetning, styrets planer for virksomheten og
styrets arbeidsbudsjett for kommende år. Det gis en redegjørelse om de saker som eventuelt skal behandles på
årsmøtet utover de vedtektsfestede.
Saker som medlemmene ønsker behandlet – herunder også forslag til vedtektsendringer – må være styret ihende
før 1. februar.
Bare saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles.
Protokoll fra møtet føres av en referent som velges ved møtets begynnelse.
Protokoll fra møtet underskrives av referenten og to medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Utskrift av
protokoll sendes samtlige medlemmer.
Årsmøtet ledes av møteleder som velges ved møtets begynnelse.
Årsmøtet skal behandle:
a) Styrets beretning.
b) Årsregnskap og revisors beretning.
c) Valg iflg. vedtektenes § 6.
d) Fastsettelse av kontingent.
e) Øvrige saker som er nevnt i innkallingen.
f) Orientering om styrets planer og arbeidsbudsjett for kommende år.
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Ved avstemming har hvert medlem én stemme. Skriftlig fullmakt kan gis.
Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig
krever det. For innkalling og forretningsorden gjelder reglene for ordinært årsmøte.

§ 10 Oppløsning
Forslag om oppløsning behandles på samme måte som vedtektsendringer.
Vedtak om oppløsning må fattes med 2/3 flertall på to påfølgende ordinære årsmøter.
Ved oppløsning disponeres midlene i samsvar med foreningens formål.

Vedtekter for tildeling av æresmedlemskap
1. Æresmedlemskap kan tildeles foreningens medlemmer og andre personer eller sammenslutninger.
2. Æresmedlemskap kan tildeles den som har gjort seg særskilt fortjent til påskjønnelsen ved sin innsats for å
fremme OFVs formål som er å verne om Oscarsborg Festning og dens historiske anlegg samt øke
interessen og kunnskapen om festningens historiske og kulturelle betydning.
3. Forslag om tildeling av æresmedlemskap vurderes av OFVs styre som foretar tildelingen etter enstemmig
vedtak i beslutningsdyktig styremøte.
4. Æresmedlemskap innebærer kontingentfritak som medlem i OFV.
5. Som et synlig bevis på æresmedlemskapet tildeles den utnevnte et diplom hvorav det fremgår hvilken
innsats som i særlig grad ligger til grunn for utnevnelsen.
6. Overrekkelsen av diplomet foretas i en forsamling hvor flest mulig av OFVs medlemmer er samlet, f.eks. på
årsmøtet eller på det årlige festningsballet.

OFVs vedtekter ble vedtatt på årsmøtet den 25.08.1984 og revidert på årsmøtene 19.06.1985, 29.06.1990,
25.02.1993 16.02.1995, 27.02.1997, 04.03.2010, 03.03.2011, 01.03.2012 og 02.03.17.

18

