
 

 

AKTIVITETSPLAN FOR HFF I 2020 
Innstilling til årsmøtet 28/1-2020 

 

Grunnlaget 
Grunnlaget for HFFs årlige aktivitetsplan er HFFs formål, strategi og NFFs 
handlingsprogram. 

 
Styret i HFF foreslår følgende aktiviteter i 2020: 

• Skoleseminarer for videregående skoler i Mjøsregionen, primært 

avgangsklasser 
• To medlemsmøter 

• En medlemstur 
• Ett åpent møte – seminar 
• Støtte til skyting for ungdom 

• Publisere to-fire artikler om forsvarssaken 
• Representere HFF under markeringen av 8. mai (75 års markeringen) 

• Gjennomføre ett styremøte pr måned. 
De fleste aktivitetene vil inneholde tiltak for å verve nye medlemmer.   

 

OMTALE AV DE ENKELTE AKTIVITETENE 

Skoleseminarer 
Styret anser fortsatt skoleseminarene som HFFs viktigste aktivitet. Seminarene er blitt 
meget godt mottatt av både elever og skoleledelser i flere år. Styret anbefaler derfor å 

videreføre samarbeidet med Ringsaker historielag for å fortsette med skoleseminarer 
ved det Krigshistoriske formidlingssenteret i Moelv i skoleåret 2019-20.  Det ligger an 

til at 45 avgangsklasser i den videregående skolen fra hele Mjøsområdet ønsker å 
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 2020. Ringsaker historielag og 

HFF deler oppgavene og kostnadene likt mellom seg, og foredragsholder er tidligere 
forsvarssjef, Harald Sunde. HFFs andel av kostnadene er beregnet til ca kr 130.000,-  

NFF har lovet å støtte med kr 80.000,- og resten dekker vi ved hjelp av HFFs 
gavemidler. 
 

Skoleseminarer skoleåret 2020-2021: Opplegget for skoleåret 2020-2021 må 
planlegges i 2020. Derfor må Styret sammen med Ringsaker historielag vurdere om vi 

har ressurser til å fortsette samme opplegget som tidligere. Alternativet til dagens 
opplegg kan være å gjennomføre seminarer om dagsaktuelle, sikkerhetspolitiske tema 
på de største videregående skolene på Hedmarken.   

 

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:  

• Sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge (årsmøtet) og nordområdene 

• Likestilling i Forsvaret 
• Nærpolitireformen – status og utvikling 

• Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) og Langtidsplanen (LTP) 



 

 

• Erfaringer fra Forsvaret og internasjonale operasjoner 

• Avtalene om atomvåpen (eventuelt som tema på det åpne seminaret). 
 

 

Medlemstur 
Styret foreslår en dagstur for medlemmene til en garnison på Østlandet eller annet 
relevant objekt av militær interesse. Hensikten er å få kunnskap om statusen for 
avdelingen(e) og hvilke utfordringer de ser for fremtiden. Vi har Rena leir (åpen dag) 

eller HV-05 spesielt i tankene. 
 

Når: juni eller august/september.  Medlemmene må påregne å dekke noe av reisen 
selv. 
 

Åpent møte - seminar 
Et åpent og gratis arrangement i mai eller september som tar opp et forsvars- og 

sikkerhetspolitisk spørsmål. Mulige tema: 
• Russland sett fra inn- og utsiden 

• Forsvarets langtidsplan (LTP) 
• Natos fremtid: i endring? Troverdig artikkel V? 

 

Hensikten er å bevisstgjøre spesielt ungdom, men også regionale og lokale 
myndighetspersoner, HFFs medlemmer og lokalbefolkningen om det aktuelle temaet. 

 
Gjennomføres med ett-to (eventuelt flere) korte foredrag fra relevante fagmiljø og 
med en spørsmålsrunde/panel etterpå. Varighet: to timer. 

 
Seminaret 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 de andre lokale, forsvarsinteresserte foreningene. 

 

Støtte til skyting for ungdom 
HFF vil støtte forsvarsskyting for ungdom som vil bli arrangert av et av de lokale 

skytterlagene på Hedmarken i november/desember 2020. HFF støtter med premier og 
en kontantsum for gjennomføringen av arrangementet. 

 

Artikler i media 
Få skrevet to – fire artikler om dagsaktuelle tema innenfor forsvars- og 
sikkerhetspolitikk som debattinnlegg i regionale og sosiale media. Ett av innleggene 
kan være et resymé fra seminaret nevnt ovenfor. Styret vil utfordre medlemmene til å 

bidra som artikkelforfattere. 
 

8. mai 
Være representert på markeringen av Frigjøringsdagen og Veterandagen i Hamar. I 

2020 er det 75 år siden frigjøringen så vi vil søke samarbeid med de de andre lokale, 
forsvarsinteresserte foreningene for å utvide årets arrangement. 
 

Frivillighetens dag 
Være representert på Frivillighetens dag i Hamar. Hensikten er å promotere HFF/NFF 

samt rekruttere nye medlemmer. 
 

  



 

 

Rekruttering 
Vi vil forsøke å rekruttere nye medlemmer på de fleste av våre utadrettede aktiviteter. 
Under skoleseminarene gis det en kort orientering om HFF/NFF, og elevene gis et 

infoark om HFF/NFF hvor leseren også oppfordres til å bli medlem. 
Under det åpne møtet/seminaret gis det skriftlig og muntlig informasjon om HFF og en 

oppfordring om å bli medlem. 
Hovedhensikten med deltakelsen på Frivillighetens dag er å fremme rekruttering. 
Alle medlemmer vil bli oppfordret pr mail og på medlemsmøter om å rekruttere 

medlemmer. Særlig bekjente av medlemmer bør utfordres til å bli medlemmer. 
 

Styrets arbeid 
Styret vil gjennomføre ett styremøte pr måned. Foruten å arrangere ovenstående 

aktiviteter, har vi ambisjon om å ta opp følgende saker: 
- etablere samarbeid med de andre lokale, forsvarsinteresserte foreningene 
- ajourføre medlemslistene og søke å rekruttere flere medlemmer 

- legge om skoleseminarene fra og med 2021 
- diskutere med lokale ungdomsorganisasjoner hvilke tema og aktiviteter som 

kan engasjere ungdom 
- prøve å arrangere sosiale medlemstreff/kaffemøte (uten program). 

 

 
Hamar, 7. januar 2020 

 
Styret i HFF 


