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AKTIVITETSPLAN FOR 2019 
FORSLAG TIL ÅRSMØTE 2019 

Styret i HFF foreslår følgende aktiviteter i 2019: 
1. Skoleseminarer for videregående skoler i Mjøsregionen, primært avgangsklasser. 

2. To medlemsmøter. 

3. En medlemstur. 

4. Ett åpent møte – sikkerhetskonferanse. 

5. Støtte til skyting for ungdom. 

6. Publisere to-fire artikler om forsvarssaker. 

7. Representere HFF under markeringen av 8. mai. 

8. Gjennomføre ett styremøte pr. måned. 

 

Omtale av de enkelte aktivitetene 

1. Skoleseminarer skoleåret 2018-2019 

Styret anser fortsatt skoleseminarene som HFFs viktigste aktivitet. Seminarene ble 

meget godt mottatt av både elever og skoleledelser i det forrige skoleåret, og vi fikk 

også god publisitet om seminarene i lokale media. Styret anbefaler derfor å videreføre 

samarbeidet med Ringsaker historielag for å fortsette med skoleseminarer ved det 

Krigshistoriske formidlingssenteret i Moelv i skoleåret 2018-19. Det ligger an til at over 

40 avgangsklasser i den videregående skolen fra hele Mjøsområdet vil delta. 

 

Hensikten med skoleseminarene er å formidle informasjon om 2. verdenskrig og 

gjennom dette illustrere behovet for et godt forsvar for å beskytte demokratiet, 

menneskerettighetene og håndtere dagens sikkerhetspolitiske utfordringer. 

Seminarene blir gjennomført i løpet av 1. og 2. kvartal 2019. Ringsaker historielag og 

HFF deler oppgavene og kostnadene likt mellom seg. Foredragsholder er tidligere 

forsvarssjef, Harald Sunde. HFFs andel av kostnadene er beregnet til ca. kr 150.000,-  

NFF har lovet å støtte med kr 100.000,- og resten dekker vi ved hjelp av HFFs 

gavemidler. 

 

2. Medlemsmøter 

Tradisjonelt opplegg primært for medlemmene med foredrag av ekstern foreleser, 

pause med servering og loddsalg, deretter spørsmålsrunde. Avholdes på Ridehuset. 

Når: ett møte i april og ett i november. 

Mulige tema:  

 Hybrid krigføring 

 Utviklingen i Russland, politisk og militært 

 Cyberforsvar i det norske samfunn 

 Nato Response Force med norsk deltakelse. Evne til å forsvare Norge? 

 Erfaringer fra Forsvaret og internasjonale operasjoner. Afghanistan? 

 Sivilforsvaret i Hedmark 

 Totalforsvaret i et nasjonalt perspektiv 

 Avtalen om begrensning av mellomdistanseraketter. 
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3. Medlemstur 

Styret foreslår en dagstur for medlemmene til Cyberforsvaret på Jørstadmoen, 

Lillehammer. Hensikten er å få en orientering og en omvisning ved Cyberforsvaret.   

Når: juni 2019 

 

4. Åpent møte - sikkerhetskonferanse 

Åpent og gratis arrangement som tar opp forsvars- og sikkerhetspolitikk med 

utgangspunkt tenkningen i Europa med Trump som president i USA. «Post Atlanticist 

Foreign and Defence policies». Konsekvenser for Nato og Norges forsvar. 

 

Hensikten er å bevisstgjøre spesielt ungdom, men også regionale og lokale 

myndighetspersoner, HFFs medlemmer og lokalbefolkningen om den 

sikkerhetspolitiske situasjonen for Norge og mulige utviklingstrekk. 

 

Gjennomføres med ett til to (eventuelt flere) korte foredrag fra relevante fagmiljø og 

med en spørsmålsrunde/panel etterpå. Varighet: to timer. 

Konferansen arrangeres i Hamar og kunngjøres bredt. Vi vil forsøke å engasjere en 

«kjendis» som en av foredragsholderne i håp om få mange tilhørere. Vi vil undersøke 

mulighetene for et samarbeid med Høgskolen Innlandet og med Folk og Forsvar. 

Når: september (etter valget) 

 

5. Støtte til skyting for ungdom 

Vi ønsker å fortsette som i 2017/18 med støtte til premier og gjennomføring: 

– den årlige forsvarsskytingen på Hedmarken 

– siste års gjennomføring av Østlandsmesterskapet i feltskyting for ungdom (3-

årig 2017 – 2019) Tangen skytterlag er arrangør. HFF holder premie som 

dekkes av gavemidler. 

 

6. Artikler i media 

Ambisjonen er å skrive to til fire artikler om dagsaktuelle temaer innenfor forsvars- og 

sikkerhetspolitikk som debattinnlegg i regionale og sosiale media. Ett av innleggene 

kan være et resymé fra sikkerhetskonferansen nevnt ovenfor. Styret vil utfordre 

medlemmene til å bidra som artikkelforfattere. 

 

7. Frigjørings- og veterandagen 8. mai 

HFF skal være representert på markeringen av Frigjørings- og Veterandagen i Hamar. 

 

8. Styremøter 

Det avholdes 11 styremøter i 2019; ett styremøte pr. måned, foruten juli som i 2018. 

 

Hamar, 8. januar 2019 

Styret i HFF 


