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Generelt 
Også denne perioden har vært preget av store begrensninger for hele samfunnet 
grunnet covid-19, herunder også mulighetene for å gjennomføre medlemsarrangement 
og møter generelt. Selv om det ved årsskiftet er mye som tyder på at det går mot en 
normalisering i første del av 2022, er det fortsatt usikkerhet som gjør det utfordrende å 
planlegge med ordinære aktiviteter.  
 
Styrets sammensetning og arbeidsform 
Til tross for situasjonen og begrensningene er det for perioden gjennomført syv 
styremøter i 2021 og to i 2022. Disse har vært enten ved fysisk fremmøte, digitalt eller 
en kombinasjon av disse. Møtelokaler som tidligere har vært tilgjengelige har heller ikke 
i denne perioden vært mulig å benytte, men dette er det likevel funnet praktiske 
løsninger på når det har vært aktuelt.  
 
I styret som ble valgt på årsmøtet i 2021 var det kun én endring i forhold til 
sammensetning, mens de øvrige enten ikke var på valg eller tok gjenvalg. I tråd med 
årsmøteprotokollen og vedtektene ble et av valgkomitéens medlemmer utpekt av styret 
som etter det var fulltallig med én leder og to medlemmer. Videre ble funksjonen som ny 
kasserer valgt på et av styremøtene, mens øvrige funksjoner utover styreleder 
videreført som tidligere.  
 
Medlemmer og lokal informasjonsdeling 
Antallet medlemmer har holdt seg relativt stabilt gjennom de siste årene. Med 
vedvarende store begrensninger i gjennomføring av aktiviteter er det usikkerhet knyttet 
til den effekten det kan ha for frivillige foreninger og lag generelt.  
 
Styret har tidligere vurdert ulike sider ved bruk av digitale plattformer for 
informasjonsdeling med hensyn til ambisjon og målsetning. Sarpsborg forsvarsforening 



har en facebook-side hvor relevante artikler og informasjon legges ut jevnlig, men dette 
er ikke en like godt egnet kommunikasjons- og informasjonsplattform for alle. For 
medlemmer som har registrert e-postadresse, vil de også kunne motta jevnlig 
informasjon fra Norges Forsvarsforening sentralt. Nettsiden består av mer statisk 
informasjon som lokal kontaktinformasjon, innmeldingsskjema samt tilgang til 
informasjon om øvrige lokalforeninger og informasjon som publiseres av NFF sentralt.  
Med ulike preferanser, og ulike forutsetninger blant medlemmene, vil det derfor være 
viktig at man også fremover bruker flere kanaler for å nå ut med informasjon. Det vil i 
noen tilfeller også kunne innebære at man kombinerer brevpost med e-post. Ellers 
mottar alle jevnlig medlemsbladet Norges Forsvar med aktuelle saker fra NFF sentralt, 
kombinert med forsvars- og sikkerhetspolitiske artikler. 
 
Samarbeid 
Ambisjonen om mer samarbeid lokalt/regionalt med andre forsvars- og 
beredskapsrelaterte organisasjoner som arbeider ut ifra det samme verdigrunnlaget 
som oss ligger fortsatt fast. Pandemien har imidlertid lagt begrensinger i å komme 
videre med mer konkrete planer for dette. Styret vil så snart situasjonen tillater det 
aktivt følge opp dette og vurdere de mulighetene og alternativer som ligger i tettere 
samarbeid med andre lokalt og/eller regionalt. 
 

Arrangement/aktiviteter 
Pandemien har som nevnt 
innledningsvis vært svært 
begrensende med hensyn til de 
mulighetene foreningen har hatt til 
å gjennomføre arrangement og 
møter i egen regi.  
 
Frigjøringsdagen 8. mai måtte også 
i 2021 gjennomføres uten noe 
publikum til stede, men kranse-
nedleggelsen ble filmet og sammen 
med opptak av taler og 
musikkinnslag sendt på SA-tv, 
kommunens nettside og facebook.       v/De falnes monument (fra v. T. Surdal, B. T. Karstensen) 
 
 

Årsmøtet ble først gjennomført 10. juni 
etter å ha blitt utsatt fra februar/mars når 
det normalt gjennomføres. Med vedvarende 
begrensinger ble det organisert ved at 
styret, revisor og valgkomité satt samlet på 
Borgarsyssel, mens øvrig deltagelse var 
mulig via digital løsning. Innkalling med 
tilhørende praktisk informasjon rundt 
gjennomføring og deltagelse var sendt alle 
medlemmer i god tid i forkant, herunder 
også per brev til de som ikke har e-post 
registrert i medlemsregisteret. 



 
 
Styret 2021-2022; Bak fra venstre; Per Bjørn Sommerseth, Inger Prytz Herbert, Torhild Weberg, Kim Patrick 
Andresen, Terje Surdal. Foran fra venstre; Stein Ove Hansen og Bjørn Tore Karstensen 

 
SFF var representert v/styreleder Terje Surdal på Landsmøtet 24 – 26. september som 
også var blitt utsatt, og hvor Tønsberg forsvarsforening var vertskap. Bildet er fra en av 
orienteringene på Landsmøtet v/generalsekretær Knut Helge Hamre. 
 

 



 

På Landsmøtet ble Terje Surdal i SFF valgt inn som nytt medlem av Presidentskapet i 
NFF. Videre ble styremedlem Inger Prytz Herbert gjenvalgt som medlem i NFF sin 
Hederstegn komité. Det ble også besluttet å nedsette en egen arbeidskomité som skal se 
på utfordringene knyttet til rekruttering og medlemskap generelt. Denne vil legge frem 
sine observasjoner og anbefalinger på Ledermøtet i NFF i 2022. Sarpsborg 
Forsvarsforening er representert i komitéen v/styrets nestleder Bjørn Tore Karstensen. 
Revidert arbeidsprogram for perioden 2021-2023 ble vedtatt og styret i SFF har vurdert 
dette opp mot egen handlingsplan for perioden fremover. 
 
Ellers har SFF deltatt på Totalforsvarskonferansen 2021 samt ulike webinar. Ett av disse 
vedrørte fremtidens Heimevern på bakgrunn av det arbeidet Forsvarets 
forskningsinstitutt (FFI) har gjort på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og 
Heimevernsstaben. 
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