
              

PROTOKOLL ÅRSMØTET 2022

FREDAG 01.APRIL 2022 – KL. 1800-2000.

STED: KANTINA, VERNEPLIKTSVERKET

Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer

Årsmøtet ble gjennomført i kombinasjon med markering av HFF`s 90 års jubileum.

Årsmøtet ble innledet med åpent foredrag med tema knyttet til stormaktsrivalisering USA/ 

NATO – RUS og situasjonen i Ukraina ved Knut Helge Hamre.

Svein Haavard Svendsen (nestleder) informerte om beretningen om historien til Hedemarken 

Forsvarsforening.

Utdeling av Norges Forsvarsforenings medalje og diplom til: Erik Ween

Utdeling av Hedemarken Forsvarsforening æresbevisning til Per-Øivind Sandberg. 

Sak 01/22 Åpning

Tor Sæther, leder HFF åpnet med å ønske vel møtt til årsmøtet.

Sak 02/22 Konstituering

Innkalling og kunngjøring av årsmøtet er gjennomført i henhold til vedtektene. 

Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes.

Leder refererte forslag til dagsorden:

 konstituering av årsmøtet herunder valg av møteleder og sekretær, medlem 

til å underskrive protokoll:

 styrets årsberetning 2021

 revidert regnskap 2021

 aktivitetsplan 2022

 budsjett 2022

 valg – det har ikke kommet inn noen saker til behandling

 avslutning

Styrets innstilling: Dagsorden godkjennes.



                  

Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Valg av møteleder og sekretær:

Styrets innstilling:

Møteleder: Tor Sæther

Sekretær: Toril Merete Nysæter

Valg av medlem til å underskrive protokoll: Åge Mohaugen

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 03/ 21 Styrets årsberetning

Presentasjon av sittende styre pt. 01.04.2022.

Årsberetningen er tilkjennegjort for medlemmene i forkant av møtet og 

gjennomgått av møteleder på møtet.

Styrets innstilling: Årsberetningen for 2021 godkjennes.

Kommentar fra salen: Ingen

Vedtak: Årsberetningen enstemmig godkjent.

Sak 04/ 21 Regnskap 2021

Regnskapet er tilkjennegjort for medlemmene og presentert av kasserer Stig 

Johannessen.

Regnskapet er revidert og godkjent av revisorene.

Styrets innstilling: Regnskap for 2021 godkjennes.

Kommentar fra medlemmene: Gjøre HFF synlig på grasrotandelen.

Vedtak: Revidert regnskap enstemmig godkjent.

Sak 05/21 Forslag til aktivitetsplan og budsjett 2022

Forslag til aktivitetsplan og budsjett er tilkjennegjort for medlemmene. 

Aktivitetsplan og budsjett ble gjennomgått av leder..



                  

Styrets innstilling: Forslag til aktivitetsplan og budsjett for 2022 godkjennes.

Kommentar fra medlemmene:

Det er en bekymring at det er så få unge. Hva kan vi lære av andre lokallag / 

andre lands foreninger?

Svar fra leder: NFF har egen rekrutteringskomite som skal se spesielt på dette. 

Leder takker for innspillet og tar med seg dette videre inn til NFF.

Erik Ween ønsker å ha forsvarsskyting for ungdom 2022.

Kan Frivillighetsdagen / markeringen brukes som et ledd i rekruttering av 

medlemmer.

Svar fra leder: Frivillighetsdagen / markeringen er et godt utgangspunkt for å 

rekruttere medlemmer.

Hvorfor er ikke innkomst fra Grasrotandelen lagt inn i budsjettet?

Svar: kasserer bemerker at midler fra Grasrotandelen har vært liten og derfor 

ikke tatt inn. Tar med denne bemerkningen til neste år.

Vedtak: Aktivitetsplan og budsjett for 2022 enstemmig godkjent.

Sak 06/21 Valg

Valgkomiteen i Hedemarken Forsvarsforening har bestått av:

Erik Ween (leder), Ronald Slaatmo og Trond Olav Skar.

Erik Ween la frem valgkomiteens forslag:

Tor E. Sæther (2 år - gjenvalg)

Svein Haavard Svendsen (1 år - gjenvalg)

Finn Jota (2 år – gjenvalg)

Stein Arild Utby (2 år - ny)

Vara:

Hanne Senstad (2 år - ny)



                  

Reidar Melhuus (2 år - ny) (Bindeledd til NVIO)

Valgkomite medlem: Clas Richard Peterson (3 år - ny)

Toril Merete Nysæter, Stig Johannessen og Tor Skraastad (vara) var ikke på 

valg.

Styrets innstilling: valgkomiteens forslag godkjennes.

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Blomster og hilsener til Gunnar Westby og Erik Ween som takk for god innsats

i HFF.

Sak 07/21 Avslutning

Tor Sæther takket for oppmøtet. Minnet om at medlemmer er velkomne til å 

bidra til rekruttering til HFF. Til slutt ønsket Tor velkommen til åpent møte 

mandag 09.mai som vil ha fokus på krigen i Ukraina.

Møtet hevet 20.10.

Toril M. Nysæter Tor E Sæther

Sekretær (sign). Leder (sign),

Protokollen godkjennes: Åge Mohaugen (sign).
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