
AKTIVITETSPLAN FOR HFF I 2021
Innstilling til årsmøtet 2021

Innledning
Grunnlaget for HFFs aktivitetsplan er foreningens formål og strategi samt NFFs handlingsprogram.

Det er usikkert hvordan korona-smittefaren vil begrense HFFs aktiviteter i 2021. Styret planlegger 
som for et normal-år, og så vil Styret justere eller avlyse aktiviteter dersom det blir nødvendig på 
grunn av smittefaren. Erfaringen i 2020 er at endringer i smittesituasjonen kan komme på kort 
varsel. Dersom det blir avlysninger, vil vi tilstrebe å formidle kunnskap og ytringer om de aktuelle 
tema ved bruk av digitale løsninger.

Styr  et i HFF foreslår følgende aktiviteter i 2021:
-Skoleseminarer for videregående skoler 
-To medlemsmøter
-En medlemstur
-Ett åpent møte – seminar
-En til tre sosiale samlinger

-Støtte til skyting for ungdom
-Formidling av forsvarsrelatert informasjon
-Kurs i bruk av internett og sosiale medier
-Representere HFF under historiske markeringer
-Delta på Frivillighetens dag i Hamar.

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. Styret har forberedt 
gjennomføring av skoleseminarene i 2021 i samarbeid med Ringsaker historielag og det 
Krigshistoriske formidlingssenteret i Moelv. Det ligger an til at 34 avgangsklasser i den 
videregående skolen fra hele Mjøsområdet ønsker å delta. Seminarene blir gjennomført i løpet av   
1. kvartal 2021. Foredragsholder er tidligere forsvarssjef, Harald Sunde. 

Hensikten 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.

Medlemsmøter
Tradisjonelt opplegg primært for medlemmene med foredrag av ekstern foreleser, pause med 
servering og loddsalg, deretter spørsmålsrunde. Avholdes fortrinnsvis på Ridehuset.
Når: ett møte i april og ett i november. 
Mulige tema:

• Sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge (årsmøtet) og nordområdene
• USAs utenrikspolitikk etter skifte av president
• Likestilling i Forsvaret
• Nærpolitireformen – status og utvikling.

Medlemstur
Styret foreslår en dagstur for medlemmene til et forsvarsrelatert sted eller objekt på Østlandet for å 
øke deltakernes kunnskaper om de aktuelle emnene som omhandles der. Gjennomføres i juni eller 
august/september. Medlemmene må påregne å dekke noe av kostnadene selv. 
Mulige reisemål:

• Rena leir (Hæren) og/eller HV-05
• Vebjørn Sands utstilling; Visjonen - Roseslottet, Frognerseteren, Oslo.

 



Åpent møte - seminar
Et åpent og gratis arrangement i mai eller september som tar opp et forsvars- og sikkerhetspolitisk 
spørsmål. Hensikten er å bevisstgjøre myndighetspersoner, HFFs medlemmer og lokalbefolkningen 
om det aktuelle temaet. 
Mulige tema:

• Russlands utvikling og utenrikspolitikk
• Fortsatt Nato-medlemskap, en europeisk forsvarsallianse eller en nordisk? 
• Norsk forsvarspolitikk; basepolitikk og Marinekorpsets endringer.

Sosiale samlinger
På vårparten vil Styret invitere til en sosial samling for medlemmene der hensikten først og fremst 
er det sosiale aspektet. Saker og tema kan tas opp i plenum hvis det er ønskelig fra de oppmøtte. 
Fortrinnsvis på Torps kafe i Hamar ved lunsjtider. Samlingen kan kombineres med trimturer langs 
Mjøsa. Dersom oppslutningen blir bra, vil vi arrangere flere samlinger.

Støtte til skyting for ungdom
HFF vil støtte forsvarsskyting for ungdom som vil bli arrangert ved et av de lokale skytterlagene i 
Hedmark Skyttersamlag i november/desember 2021. HFF støtter med premier og en kontantsum for 
gjennomføringen av arrangementet. Hensikten er å bidra til at ungdommene lærer å bruke våpen og 
til at ungdommene får en positiv holdning til å forsvare landet.

Formidling av forsvarsrelatert informasjon og ytringer
Styret vil publisere to til fire artikler om dagsaktuelle tema innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk 
som debattinnlegg i regionale og sosiale media. I tillegg vil Styret fortsette moderniseringsarbeidet 
innenfor formidling.Vi vil bruke Facebook og Instagram, og vi vil se nærmere på andre digitale 
verktøy.

Kurs i bruk av internett og sosiale medier 
Styret vil undersøke interessen blant medlemmene for grunnleggende opplæring i bruk av internett 
og sosiale medier. Dersom det er interesse, vil Styret arrangere et kurs i bruk av dette. Vi vil også 
forbedre den digitale kompetansen i Styret. 

Historiske markeringer
HFF skal være representert på markeringen av Frigjøringsdagen og Veterandagen 8. mai i Hamar. 
Styret vil ta initiativ til en markering av Eva Kløvstads 100-års fødselsdag som er den 10/7-2021. 

Frivillighetens dag
Være representert på Frivillighetens dag i Hamar. Hensikten er å promotere HFF/NFF samt 
rekruttere nye medlemmer.

Rekruttering
Rekruttering er en svært viktig sak for foreningens fremtid. Styret vil utarbeide en egen plan for 
dette arbeidet. Styret vil forsøke å rekruttere nye medlemmer på alle våre utadrettede aktiviteter ved 
å dele ut informasjonsmateriale og promotere foreningen. 

Alle medlemmer oppfordres til å rekruttere medlemmer. Særlig bekjente av medlemmer bør 
utfordres til medlemskap.

Hamar, 6. januar 2021

Styret i HFF


