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PROTOKOLL - ARSM0TE 17 mars 2021

1. Apning v/lederen
Styreleder Ragnar Dahl apnet og I2Insket velkommen til arsml2lte i Havnefortet pa
Oscarsborg Festning. Det var 20 medlemmer tilstede og arsml2lte var
beslutningsdyktig.
Arsml2ltet var vedtaksfl2lr.

2. Godkjenning av innkallingen
Arsml2lte er varslet pr SMS til medlemmene, pa hjemmesiden og facebook-siden i
samsvar med vedtektene.
Saker som medlemmene I2Insker a behandle, skulle vaart sty ret i hen de innen
12.mars, men styret er innstilt pa a behandle de sakene som kommer pa arsml2lte.
Slike saker ma fremmes ved apningen av ml2lte.
Innkalling med sakspapirer lagt ut pa OFV's hjemmeside og facebook-side 3.mars
2022
Arsml2ltets behandling:
Det ble ikke meldt inn nye saker, arsml2lte hadde ingen innsigelser til innkallingen.
Vedtak:
Innkalling til arsml2lte ble godkjent

3. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden er i hen hold til vedtektene. Etter arsml2lte ble det invitert til medlemsml2lte.
Arsml2ltets behandling:
Det var ingen merknader til dagsorden.
Vedtak:
Dagsorden ble godkjent.

4. Valg av m0teleder
Hilde Herberg foreslo Ragnar Dahl som ml2lteleder.
Arsml2ltets behandling:
Det var ingen andre forslag.
Vedtak:
Ragnar Dahl ble valgt som ml2lteleder.

5. Oagsorden

a. Valg av referent
Ragnar Dahl foreslo Hilde Herberg som referent.
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Arsml'Zltets behandling:
Det var ingen andre forslag .
Vedtak:
Hilde Herberg ble valgt som referent.

b. Valg av 2 representanter til

a undertegne protokollan sammon med referenten

Ragnar Dahl foreslo Morten Svinndal og Christen M Setsaas
Arsml'Zltets behandling:
Det var ingen andre forslag .
Vedtak:
Morten Svinndal og Christen M Setsaas ble valgt til a underskrive protokollen
sammen med referenten Hilde Herberg.

c. Styrets rsberetning
Styrets arsberetning ble gjennomgatt punktvis.
Arsml'Zltets behandling:
Det var ingen merknader til arsberetningen .
Vedtak:
Arsml'Zltet godkjente arsberetningen.

d. Arsregnskap 09 revisors beretning
Arsregnskap med revisors beretning ble gjennomgatt.
Arsml'Zltets behandling:
Det var ingen merknader til arsregnskapet.
Vedtak:
Arsml'Zltet godkjente arsregnskapet.

e. Fastsettelse av kontingent
Kontingenten foreslas uendret pa kr. 250 for familiemedlemsskap og kr 2 500.- for
livsvarig medlemskap.
Arsml'Zltets behandling:
Det var ingen merknader til styrets forslag .
Vedtak:
Arsml'Zltet vedtok at kontingenten er uendret pa kr. 250 og kr 2 500.- for livsvarig
medlemskap
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Styrets forslag til revisor: Hilde Falck Olsen
Arsm~Hets behandling:

Det var ingen andre forslag. Styrets innstilling ble valgt ved akklamasjon.
Vedtak:
Arsm0tet valgte Hilde Falck Olsen som revisor.
Styrets forslag til valgkomite
Sty ret innstiller f01gende kandidat til valgkomiteen for perioden 2021-2024:
• Hilde Falck Olsen 2021-2023 (1 ar igjen)
• Mette H0iland
2022-2024 (Gjenvalg 2 ar)
2022-2024 (Gjenvalg 2 ar)
• 0yvind Solli
Det er praksis at valgkomiteen konstituerer seg selv.
Arsm0tets behandling:
Det var ingen andre forslag. Styret innstilling ble valgt ved akklamasjon.
Vedtak:
Arsm0tet valgte:
•
Hilde Falck Olsen
•
Mette H0iland
• 0yvind Solli

2021-2023 (1 ar igjen)
2022-2024 (Gjenvalg 2 ar)
2022-2024 (Gjenvalg 2 ar)

h. Innkomne saker
Ingen saker var innkommet.
Leder delte ut blomster til de som har vcert aktive i styret og medlemmer som takk for
verdifull innsats i aret SOI11 er gatt. Kommandanten fikk hyggelig omtale for godt og
konstruktivt samarbeid.
Utnevning av ceresmedlemmer
Det er stas na sty ret kan utnevne personer som har gjort seg scerlig fortjent til ekstra
honn0r over lang tid . Pa arsm0te ble to ceresmedlemmer utnevnt.
A:resmedlem Hilde Herberg
Hilde Herberg, har gjennom flere ar arbeidet tett opp mot og som en del av sty ret i
Oscarsborg Festnings venner. Hun er cerlig og meget kunnskapsrik og med dette
hatt en meget stor innvirkning pa styrets arbeid. Dette viser seg spesielt i de saker
der styret kanskje har latt initiativet tatt litt overtak i forhold til kapasiteten. Med en
brennende interesse for historie, og i denne sammenheng Oscarsborg festning, har
hun fremmet tilgjengelighet og formidlingen av Oscarsborg sin historie. Spesielt
0nsker styret a fremheve innsats og initiativ i forbindelse med planlegging og
gjennomf0ring av festningsmarsjen. Hun har vcert en aktiv bidragsyter i de f1este
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prosjekter styret har arbeidet med de siste arene. Oet er med stor stolthet og
ydmykhet sty ret utnevner Hilde til .LEresmedlem av Oscarsborg Festnings venner.
Hun fikk ogsa ceresmedlemskapsmedaljen, et diplom og blomster som et synlig bevis
pa annerkjennelsen.
A:resmedlem Nils Einar Nesdam
«The grand old man». Ingen bcerer vel navnet med mer rette. Nils er en betydelig
bidragsyter i styret av Oscarsborg Festnings venner. Hans interesse for Oscarsborg
er scerdeles fremtredende, noe han viser gjennom sitt store engasjement i alt han
foretar seg. Om det er gjennom styrets arbeid, omvisninger pa Oscarsborg for
Museet eller dugnader, stiller Nils alltid opp. Nar andre langt yngre medlemmer
Izmsker en pause i dugnaden, er det aldri Nils som ber om dette. Hans vilje og evne til
a sta pa til arbeidet er ferdig berlZlmmes av styret. Nils er meget reflektert og har egne
meninger om hvorledes styret skal engasjere seg i arbeidet med foreningens formal.
Oet er med stor stolthet og ydmykhet styret utnevner Nils til ceresmedlem av
Oscarsborg Festnings venner.

Bilder mm. blir lagt ut pa foreningens hjemmeside og facebook-side.
ArsmlZltet ble avsluttet kl.1945

Drebak, 21 .mars 2022

Morten Svinndal
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MEDLEMSM0TEETTERARSM0TE
Kommandant Per Egil Grimstad orienterte om planer fremover. Han var scerlig opptatt
av at festningen ikke skulle bli for kommersiell, noe han fikk st0tte for i medlemsm0te.
Han fremhevet den innsatsen venneforeningen hadde gjort i 2021 og r0pet en tanke
som sier at man 0nsker a pusse opp de store kanonene, herunder plukke dem fra
hverandre slik at de bade kan svinges, eleveres og plongeres. Dette er et arbeid som
fort kan ta to-tre ar.
Han var glad for at Festningsmarsjen blir gjennomf0rt i god gammel stil.
Han sa videre at HMK Gardes musikkorps kommer siste helgen i august, men usikker
pa om det blir 10rdag eller s0ndag (etter at operaforestillingene er ferdig).
Han sa at Forsvaret har bestemt at man skal ta inngangspenger til museet og opplyste
medlemsm0te at medlemmer i Oscarsborg Festnings Venner ville fa fri adgang. Det
betyr at vi ma utarbeide et medlemskort og dette kan bidra til 0kt medlemsvekst.
Leder takket kommandanten for utmerket samarbeid og 0nsket aile en god tur hjem.
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