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Styremøter

Styret har gjennomført 12 møter, både digitalt og fysisk i løpet av året. Ett møte ble avholdt ved Det 
krigshistoriske formidlingssentret i Moelv. Dette møtet ble kombinert med en omvisning. Totalt er 60 
saker behandlet.

Aktiviteter

Årsmøtet 2021

Som en følge av pandemien ble årsmøtet utsatt til 16.juni og gjennomført på Scandic Hotel, Hamar. 
23 medlemmer deltok. Før det ordinære årsmøtet innledet professor Tormod Heier med et foredrag 
om Norge og Nordområdene.

Markering av Eva Kløvstad 100 årsdag

10.juli gjennomførte HFF en markering av Eva Kløvstads jubileum i Strandgateparken, Hamar. I tillegg 
til å hedre Evas innsats under 2. verdenskrig, bidro markeringen til å belyse kvinners rolle og 
muligheter i «Kongens klær» i dag. På markeringen deltok ca. 100 tilhørere deriblant Eva Kløvstads 
datter Ellen Kløvstad Iversen, deler av Evas familie og Hamars varaordfører Knut Fangberget.

Dagens talere var tidligere forsvarssjef Harald Sunde, Cathrine Thorshaug Wang, Forsvaret og Frøydis 
Sund, likestillingssenteret, Hamar. Monolog og musikalsk innslag ved Kirsti Hougen og Frode 
Berntzen.
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Medlemstur

21. september arrangerte HFF tur til Roseslottet, Oslo. 42 personer deltok på turen.

Seminar om samfunnssikkerhet

21. oktober arrangerte HFF seminar med tema krisehåndtering og samfunnssikkerhet i Hamar 
Kulturhus. Seminaret samlet ca. 50 tilhørere.

Seminaret bestod av tre korte foredrag ved avdelingssjef Joakim Øren, Sivilombudet / medlem i 
Koronakommisjonens sekretariat, professor Einar Øverenget, HiNN og statsforvalter i Innlandet Knut 
Storberget. Debatten ble ledet av Carsten Bleness.

Medlemsmøter

Pandemien medførte at det planlagte medlemsmøtet våren 2021 ble avlyst.

25. november ble høstens medlemsmøte gjennomført på Ridehuset, Hamar. Tema for møtet var 
Heimevernets status, fremtid og utfordringer. 23 medlemmer deltok. Brigader Morten Eggen, 
stabssjef i HV-staben holdt foredrag.

Skoleseminarene

HFF har sammen med Ringsaker historielag gjennomført skoleseminarer for 28 skoleklasser, med til 
sammen 687 elever fra videregående skoler i Mjøsområdet fra januar til mars. Seminarene har vært 
avholdt på Det krigshistoriske formidlingssenteret i Moelv, som drives av Ringsaker Historielag. Harald
Sunde har vært foredragsholder. Elevene har også fått informasjon om HFF samt et eksemplar av 
bladet Norges Forsvar.  

De videregående skolene som deltok var: Gausdal, Hamar katedralskole, Jønsberg, Raufoss, Ringsaker,
Stange og Storhamar. I tillegg til de videregående skolene har vi hatt et opplegg med Ringsaker 
Folkehøgskole og 2 klasser fra Brøttum ungdomsskole (9.trinn). Gjøvik og Lena videregående skoler 
valgte på grunn av koronasituasjonen å ikke delta.

Styret er svært godt fornøyd med skoleseminarene til tross for at pandemien skapte noen 
begrensninger og utfordringer. Mange planlagte opplegg måtte avlyses på kort varsel grunnet 
restriksjoner. Styret vil rette en stor takk til skolene, Garveriet v / Harald Sunde og busselskapet for 
smidighet i situasjonen. Tilbakemeldingene fra skolene har vært udelt positive. Styret ønsker å 
opprettholde tilbudet og jobber aktivt for å få økonomisk støtte til seminarene. Vi er takknemlige for 
at både Innlandet Fylkeskommune og NFF har bevilget oss støtte.

Forsvarsskyting for ungdom

09. desember arrangerte Stange og Romedal skytterlag forsvarsskyting for ungdom fra Hedemarken. 
30 skyttere var påmeldt, men et koronautbrudd medførte at 19 skyttere deltok. Deltakerene var 
fordelt på 6 jenter og 13 gutter i alle klasser.  Beste resultat fikk Magnus Engen Østhagen, Løiten 
Skytterlag som oppnådde 250 av 250 mulige poeng.

HFF bidro med premier og en økonomisk støtte på kr 5000,-

Erik Ween har også i år vært bindeleddet mellom HFF og skytterlagene. Vi retter en stor takk til Erik!

Representasjoner

Tor E. Sæther og Svein Haavard Svendsen representerte HFF under markeringen av Frigjørings- og 
Veterandagen 8. mai i Strandgateparken i Hamar. Tor E. Sæther deltok på Norges Forsvarsforenings 
landsmøte som ble avholdt i Tønsberg 24-26. september 2021. Han ble valgt inn som deltaker i NFFs 
valgkomite for to år. Han har også samtykket i å delta i NFFs rekrutteringskomite.
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Mona Stormoen (tidligere leder HFF) har vært innvalgt medlem i Norges Forsvarsforenings 
presidentskap. Hun ble gjenvalgt for to nye år på NFFs landsmøte i september 2021.
Det var planlagt at HFF skulle være representert på Frivillighetsdagen i Hamar, men dette 
arrangementet ble utsatt til våren 2022.

Informasjon og presse

I løpet av året har styret formidlet informasjon og reportasjer via HFF`s nettside og facebook-side. 
Viktig informasjon til medlemmene har blitt sendt pr e-post, og pr SMS til de som ikke har e-
postadresse. HFF har produsert to artikler om forsvars- og sikkerhetspolitikk som har blitt publisert på
nettsiden.

Markeringen av Eva Kløvstads 100-årsdag og seminaret om samfunnssikkerhet fikk god omtale i 
lokalavisene, og førstnevnte ble også dekket av NRK P1 Innlandet.

Bruk av sosiale medier

Styret har videreført satsningen på bruk av sosiale medier gjennom året. Facebook har tidligere blitt 
valgt som formidlingskanal for HFF. Våren 2021 har ekstern konsulent vært benyttet i arbeidet med å 
utnytte denne kanalen på best mulig måte.
Styret iverksatte en tiltaksplan i juni med fokus på økt bruk av digitale plattformer og rekruttering av 
nye medlemmer. Resultatet har vært en økende interesse for HFF samt en større spredning av 
informasjon. Styret har som mål at dette skal bidra til økt engasjement hos medlemmene, samt 
rekruttering til nye medlemmer gjennom økt tilgjengelighet.
Styret har vurdert webinar og streaming av aktiviteter, men har konkludert med at behovet ikke står i 
forhold til utstyrsinvestering, ressursbruk og opplæring.

Medlemmer

Ved utgangen av 2021 har HFF 155 registrerte medlemmer. Dette er en nedgang på 20 medlemmer 
siste år. Nedgang i medlemmer i HFF har en sammenheng med dødsfall og manglende betaling av 
kontingent.
Utviklingen viser at det er et behov for å rekruttere nye medlemmer. HFF fremmet et forslag til NFF`s 
landsmøte i høst om å iverksette tiltak knyttet til rekruttering. Forslaget ble vedtatt og skal følges opp 
på NFF`s ledermøte. NFF`s presidentskap skal nedsette en rekrutteringskomite som skal komme med 
forslag til rekrutteringstiltak.
Styret i HFF vil fortsatt aktivt jobbe med rekruttering av nye medlemmer.

Hederstegn, minnesmerker og medaljer

18. november ble HFF`s medlem og pensjonert oberstløytnant Ullmar Wollan fra Tangen tildelt 
Hærens fortjenestemedalje under en seremoni i Trandum leir. Han fikk medaljen for sin innsats som 
rollemodell og mentor i hele sin karriere og som pensjonist. Styret gratulerer! 

I 2021 har det ikke vært noen tildeling av hederstegn, minnesmerker og medaljer.

Økonomi

Den økonomiske situasjonen er meget god. Covid-19 epidemien traff oss 12. mars 2020 og medførte 
et svært rolig år. 2020 ga oss dermed et godt grunnlag økonomisk for å gjennomføre ulike aktiviteter 
når restriksjonene etter hvert ble hevet. Aktiviteten tok seg kraftig opp fra juni og vi har hatt en 
meget aktiv høst som regnskapet viser. 
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Vi fikk noe tilskudd til skoleseminarene for 2021 i slutten av 2020. Tilskuddet fra 
Utdanningsdirektoratet ble nyttet fullt ut i 2021, mens kr 54.000 av tilskuddet fra Innlandet 
fylkeskommune ble stående ubenyttet på grunn av koronaen. Midlene vil bli benyttet i 2022 og 
overføringen er godkjent av Fylkeskommunen. 

Årsmøtet i 2021 ga sin tilslutning til at vi kunne benytte inntil kr 60.000 fra oppsparte midler for å 
balansere driften dette året. Det har ikke vært nødvendig å benytte denne fullmakten. Aktivitetene vi 
har gjennomført har i stor grad blitt fullfinansiert med ekstern støtte og egenbetaling. Kløvstad-
markeringen og Samfunnsberedskapsseminaret 21. oktober ble tilnærmet fullfinansiert gjennom 
bidrag fra NFF og ulike organisasjoner. Det ble også besluttet å sløyfe noen mindre aktiviteter som var
planlagt. Dette har til sammen bidratt til at vi for året 2021 har et resultat som gir et overskudd på 
driften. 

Eivind Holm var ett av våre medlemmer som gikk ut av tiden ved utgangen av 2021. Foreningen 
mottok på slutten året en gave på kr 7.200 fra Eivind Holms etterlatte gjennom at de ba om støtte til 
vår forening istedenfor blomster ved båren. Midlene er gitt som en allmenn støtte til forsvarssaken og
inngår i sparekontoens saldo. 
Vi avventer svar på søknad om momskompensasjon for 2020. Denne vil først foreligge våren 2022. 
Refusjonen vil være mindre som følge av et lavere aktivitetsnivå og anslått til et sted mellom kr 5- og 
10.000.

Oppsummering

Til tross for pandemien har vi gjennomført mange aktiviteter gjennom året med skoleseminarene 
som fortsatt vår viktigste aktivitet. Den økonomiske støtten vi har mottatt, har gjort aktivitetene 
mulig og ført til at økonomien er meget god. Styret har også inntrykk av at lokalsamfunnet har fått økt
kjennskap til HFF gjennom den omtalen som aktivitetene har fått på sosiale medier og i media. 
Foreningens største utfordring er et synkende medlemstall og det er behov for å rekruttere nye 
medlemmer. Den totale vurderingen er at styret er meget godt fornøyd med året som har gått, og vi 
mener at HFF har bidratt til å holde forsvarsviljen levende i vår region.

Styret ønsker å takke alle som har støttet vårt arbeid og som vi har samarbeidet med i 2021. Vi 
nevner spesielt BB-buss, Hamar kommune, Innlandet Fylkeskommune, Forsvarets personell- og 
vernepliktsenter, Norges Forsvarsforening og Ringsaker Historielag. Styret retter også en stor takk til 
valgkomiteen, revisorene og Harald Sunde for deres arbeid.

Hamar 11. januar 2022

Tor E. Sæther Svein Haavard Svendsen Stig Johannessen
Leder Nestleder Kasserer

Toril Merete Nysæter Gunnar Westby Finn Jota
Sekretær    Styremedlem Styremedlem
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