
AKTIVITETSPLAN FOR HFF I 2023
Forslag til HFFs årsmøte i 2023

Innledning
Grunnlaget for Hedemarken Forsvarsforenings (HFF) aktivitetsplan er foreningens formål og NFFs 
arbeidsprogram 2022-2023. Styret legger opp til samme aktivitetsnivå som i 2022 og økt innsats på 
rekruttering.

Styret har erfart gjennom pandemien og krigen i Ukraina hvor vanskelig det er å forutse hvordan de 
neste 12 månedene blir. Derfor vil Styret vurdere utviklingen fortløpende og rette inn aktivitetene ut
fra den alminnelige interessen og nyhetsbildet. 

Styr  et i HFF foreslår følgende aktiviteter i 2023  : 
-Skoleseminarer for ungdom 
-Ett - to medlemsmøter
-En medlemstur
-Ett åpent møte – seminar/konferanse

-Støtte til forsvarsskyting for ungdom
-Formidling av forsvarsrelatert informasjon
-Delta på Frigjørings- og Veterandagen
-Delta på Frivillighetens dag i Hamar
-Rekrutteringstiltak.

Alle aktivitetene tar sikte på å skape sosial tilhørighet og bidra med kjennskap til HFF/NFF. 

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 har derfor allerede videreført samarbeidet 
med Ringsaker historielag og forberedt skoleseminarer ved det Krigshistoriske formidlingssenteret i
Moelv i skoleåret 2022-23. Det ligger an til at 41 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 vil også bidra til at HFF blir mer synlig i 
regionen, de vil øke deltakernes innsikt i Forsvaret og virke motiverende for gjennomføring av 
førstegangstjeneste. 

Seminarene blir gjennomført klassevis i løpet av 1. kvartal 2023. Ringsaker historielag og HFF 
deler oppgavene og kostnadene likt mellom seg, og foredragsholder er pensjonert lektor Einar 
Kristian Steffenak. 

Medlemsmøter
Tradisjonelt opplegg primært for medlemmene med foredrag av ekstern foreleser, pause med 
servering og loddsalg, deretter spørsmålsrunde. Avholdes fortrinnsvis på Ridehuset.
Gjennomføres primært i november, eventuelt ett i tillegg i 2. kvartal. Tema: en dagsaktuell sak 
innenfor forsvar og sikkerhetspolitikk, eksempelvis en oppdatering på krigen i Ukraina. Hensikten 
er å øke medlemmenes innsikt om temaet og bidra til sosial tilhørighet i HFF/NFF.

Medlemstur
Styret foreslår en dagstur for medlemmene til et forsvarsrelatert sted eller objekt på Østlandet for å 
øke deltakernes kunnskaper om det som omhandles der. Dessuten vil en slik tur bidra til å styrke 
kontakten med lokale foretak og aktører. Gjennomføres i sommerhalvåret. Medlemmene må 
påregne å dekke noe av kostnadene selv. 
Mulige reisemål er NAMMO, Raufoss eller et krigshistorisk område (Lundehøgda).



Åpent møte – seminar/konferanse
Et åpent og gratis arrangement til høsten som tar opp et forsvars- og sikkerhetspolitisk spørsmål. 
Hensikten er å bevisstgjøre myndighetspersoner, HFFs medlemmer og lokalbefolkningen om det 
aktuelle temaet. Dessuten vil seminaret synliggjøre HFF/NFF. Mulige tema: 

• Aspekter fra Forsvars,- og/eller Beredskapskommisjonen
• Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) 
• Krigen i Ukraina og utviklingen i Europa.

Støtte til forsvarsskyting for ungdom
HFF vil støtte forsvarsskyting for ungdom som vil bli arrangert ved et av de lokale skytterlagene i 
Hedmark Skyttersamlag i november/desember 2023. HFF støtter med premier og en kontantsum. 
Hensikten er å bidra til at ungdommene lærer å bruke våpen og at de brukes forsvarlig. Videre at 
ungdommene får en positiv holdning til å gjennomføre førstegangstjeneste og til å forsvare landet.

Formidling av forsvarsrelatert informasjon og ytringer
Styret vil publisere to til fire artikler om dagsaktuelle tema innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk i
regionale og sosiale media (Facebook). Formålet er å synliggjøre HFF og å øke lesernes innsikt i  
slike tema.

8. mai
Være representert på markeringen av Frigjørings- og Veterandagen i Hamar for å støtte 
veteranarbeidet og bidra til å hedre/minne falne. 

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

Rekruttering
Rekruttering er en svært viktig sak for foreningens fremtid. Styret vil forsøke å rekruttere nye 
medlemmer på alle våre utadrettede aktiviteter, og vi vil ta i bruk de tiltak som NFFs 
rekrutteringskomité vil foreslå på NFFs landsmøte i juni 2023. 

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

Hamar, 12. januar 2023

Styret i HFF


