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Styremøter
Det er gjennomført 12 styremøter, hvorav tre møter har vært digitale. Styret har behandlet 55 saker i 
2022. Sakene har i hovedsak dreid seg om å planlegge og tilrettelegge for årets aktiviteter. 

Aktiviteter
2022 har vært et helt spesielt år som følge av Russlands angrep på Ukraina 24. februar. Selv om Krim 
og de østlige deler av Ukraina har vært okkupert av Russland siden 2014, ble det først nå klart at 
Russland er en trussel mot Europa. Dette har innvirket på nyhetsbildet, på Nato, Forsvaret og 
samfunnet for øvrig. Finland og Sverige har søkt om medlemskap i Nato og dermed endret den 
sikkerhetspolitiske situasjonen i Norden. Denne utviklingen har satt sitt preg på alle aktivitetene som 
HFF har gjennomført i år.

Årsmøte og 90 års-markering
1. april feiret Hedemarken Forsvarsforening (HFF) 90 år. Som følge av pandemien ble årsmøtet utsatt 
til 1. april og samordnet med 90 års-markeringen. Møtet foregikk i Ridehusets kantine og det deltok 
ca 35 medlemmer. Møtet ble innledet med foredrag av Norges Forsvarsforenings (NFF) 
generalsekretær Knut Helge Hamre om stormakts-rivaliseringen, situasjonen i Ukraina og om NFF. 
Selve årsmøtet ble avholdt etter foredraget. Kvelden ble avsluttet med servering, korsang ved Stange 
videregående skole og en orientering om HFFs historie ved Bengt P. Lindman.

Åpent seminar
9. mai gjennomførte HFF et seminar om krigen i Ukraina på Hamar katedralskole der det deltok 
omtrent 100 tilhørere. Forsker Tor Bukkvoll og den tidligere finske ambassadøren og embetsmannen 
Peter Stenlund holdt foredrag om krigen i Ukraina og fremtidsutsiktene for konflikten før det ble 
åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen.

Medlemstur
28. september arrangerte HFF og Elverum og Omegn Forsvarsforening medlemstur til Rena leir i 
anledning av at leiren var 25 år. Årsdagen ble markert med en utstilling av Hærens materiell og et 
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foredrag om leirens historie og samarbeid med Åmot kommune. I tillegg fikk vi et eget foredrag om 
status i Hæren, dens utvikling og bidrag til sikkerheten i Europa. Det deltok tilsammen ca 60 
medlemmer fra begge foreningene.

Åpent møte om Nato-utvidelsen
25. oktober arrangerte HFF et åpent møte om utvidelsen av Nato. 58 personer deltok, hvorav ca 
halvparten var medlemmer. Tidligere statssekretær og norsk ambassadør til Nato Øystein Bø innledet 
om utviklingen i Nato og mulige sikkerhetspolitiske konsekvenser for nordisk og norsk sikkerhet. 
Deretter holdt oberst Torger Gillebo et foredrag om mulige konsekvenser for forsvaret i Norge og de 
nye medlemslandene. Møtet ble avsluttet med at publikum kunne stille spørsmål og kommentere 
foredragene.

Medlemsmøte
På grunn av krigen i Ukraina ble vårens medlemsmøte omgjort til et åpent møte. 
29. november ble høstens medlemsmøte avholdt i Det krigshistoriske formidlingssenter i Moelv. 
Tidligere forsvarssjef Harald Sunde orienterte om andre verdenskrig og arbeidet i 
Totalberedskapskommisjonen som han leder. Det deltok 33 medlemmer. 

Skoleseminarene
HFF har fortsatt samarbeidet med Ringsaker historielag og gjennomført skoleseminarer for 29 
skoleklasser, med til sammen 553 elever fra videregående skoler på Hedmarken i vårsemesteret. 
Seminarene har foregått ved Det krigshistoriske formidlingssenter i Moelv. De skolene som deltok var:
Hamar katedralskole, Jønsberg vgs., Stange vgs., Ringsaker vgs. og Storhamar vgs. I tillegg til de 
videregående skolene ble det gjennomført et opplegg med 65 elever fra Ringsaker folkehøgskole. 
Tidligere har videregående skoler fra hele Mjøsområdet deltatt, men i år ble deltakelsen begrenset til 
elever på Hedmarken. Årsaken var at den faste foredragsholderen Harald Sunde ble oppnevnt til å 
lede Totalberedskapskommisjonen og derfor måtte han trekke seg. Einar Steffenak, historiker, 
forfatter og pensjonert lektor erstattet Sunde.
Skoleseminarene har blitt gjennomført etter samme opplegg som tidligere. Hovedmålet er å 
informere om andre verdenskrig og knytte historien til dagens behov for å beskytte demokratiet og 
menneskerettighetene. I tillegg informeres det om hvordan dagens sikkerhetspolitiske utfordringer 
håndteres, og elevene har blitt informert om HFF og fått med seg informasjonsbladet Norges Forsvar. 
Dette har blitt tatt imot positivt. Tilbakemeldingene fra skolene er udelt positive. 

Forsvarsskyting for ungdom
8. desember arrangerte Løiten skytterlag årets forsvarsskyting for ungdom fra Hedmarken. Det deltok 
34 skyttere fra tre skytterlag, og av disse var 18 nybegynnere. Bettina Hagen Hågensen fra Stange og 
Romedal eldre rekrutt, ble beste skytter.  
Hedemarken Forsvarsforening ga premier og en økonomisk støtte på kr 5.000 til arrangementet. Erik 
Ween har også i år vært bindeleddet mellom Forsvarsforeningen og skytterlagene. 

Samarbeid med andre foreninger
Styret har i løpet av året etablert et godt samarbeid med Norges Veteranforening for Internasjonale 
Operasjoner, Hamar (NVIO). Foreningens leder, Reidar Melhuus har deltatt på de fleste styremøtene 
der foreningene har utvekslet informasjon om hverandres aktiviteter. 
Etter initiativ fra Elverum og Omegn Forsvarsforening har styret diskutert samarbeid om felles 
aktiviteter i fremtiden. Medlemsturen til Rena var et konkret resultat av samarbeidet og det 
planlegges et felles arrangement neste år. 
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Representasjon
Tidligere leder i HFF Mona Stormoen er medlem i Norges Forsvarsforenings presidentskap. 
Tor E. Sæther deltok på Norges Forsvarsforenings ledermøte som ble avholdt på Sundvollen 23-24 
april 2022. Han er vararepresentant i NFFs valgkomite som har startet forberedelsene av NFFs 
landsmøte våren 2023. 
Mona Stormoen og Tor E. Sæther deltar i NFFs rekrutteringskomite. Komiteen ble etablert i mars 
2022 og har som formål å foreslå tiltak for å forbedre rekrutteringen til NFF. Komiteen leverer sin 
rapport til landsmøtet våren 2023. 
HFF var representert på Frivillighetsdagen i Hamar 11. september hvor formålet var å synliggjøre 
foreningen og rekruttere nye medlemmer. 
Tor E. Sæther og Svein Haavard Svendsen deltok under markeringen av Frigjørings, - og veterandagen 
i Hamar den 8. mai.
Flere HFF-medlemmer har deltatt på Elverum og Omegn Forsvarsforenings møter.

Informasjon og presse 
HFFs nettside og Facebook-side har vært anvendt til å formidle informasjon og reportasjer. Viktig 
informasjon om aktiviteter har blitt formidlet til medlemmene pr e-post og SMS. 
HFF har produsert et debattinnlegg om forsvars- og sikkerhetspolitikk i Hamar Arbeiderblad. Det har 
også blitt produsert flere artikler om Ukraina konflikten på HFFs nettsider. 
I løpet av året har HFF vært synlig i lokalpressen gjennom god mediedekning av årsmøtet med 90 års-
markering og de åpne seminarene med tema Ukraina og Norden og Norge i et utvidet Nato. 
Skoleseminarene har fått omtale i lokalpressen med egen reportasje og et intervju med 
foredragsholderen Einar K. Steffenak. I forbindelse med 90 års-markeringen ble HFFs 
historieberetning oppdatert og delt ut under markeringen. En elektronisk versjon ble sendt ut til 
medlemmene før jul. 

Facebook (FB) er HFFs primære informasjonskanal. Gjennom året har HFF erfart økt oppmerksomhet 
gjennom bruk av FB. I tillegg til informasjon om egne aktiviteter er det formidlet en kombinasjon av 
lokale, regionale, nasjonale og internasjonale saker og artikler. Vi har fokus på både forsvarsevne, 
sikkerhetspolitikk og samfunns-sikkerhet.  

Medlemmer
Ved utgangen av 2022 har HFF registrert 145 medlemmer. Dette er en nedgang på 10 fra 2021, og 
antallet vil antakelig reduseres ytterligere fordi det er 22 som ikke har betalt kontingent i 2022 til 
tross for flere purringer. 
Utviklingen følger de siste års trend med nedgang i antall medlemmer,  og det viser seg å være meget 
krevende å rekruttere nye medlemmer til tross for den sikkerhetspolitiske situasjonen. NFFs 
rekrutteringskomite skal foreslå tiltak på neste års landsmøte for å bedre rekrutteringen.

Hederstegn, minnesmerker og æresbevisninger
Erik Ween ble tildelt NFFs medalje for sin innsats som styremedlem og leder av HFFs valgkomite 
under HFFs årsmøte den 1. april 2022.
Mona Stormoen fikk tildelt NFFs medalje for sin innsats i både HFF og NFF under NFFs ledermøte 24-
25. april 2022.
Per-Øivind Sandberg ble tildelt HFFs æresbevisning for sin innsats for skoleseminarene under HFFs 
årsmøte og 90 års-markering den 1. april 2022.
Harald Sunde ble tildelt HFFs æresbevisning for sin innsats for skoleseminarene under HFFs 
medlemsmøte 29. november 2022. 
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Økonomi 
Den økonomiske status er svært god som følge av aktiv søkning på ekstra midler og god støtte fra NFF.
Innlandet fylkeskommune bevilget kr 54 000 til årets gjennomføring av skoleseminarene, og kr 90 000
i støtte i 2023. Fra Utdanningsdirektoratets pott som skal gå til «tilskudd til turer for ungdom som 
planlegger å besøke konsentrasjonsleirer og minnesteder fra andre verdenskrig», fikk vi innvilget kr 
104000. Et beløp som langt overstiger det vi søkte om.

Dette gir noen regnskapsmessige utfordringer, men som følge av endringer og presiseringer om «God 
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner» utgitt i 2021/22, vil HFF føre regnskap etter 
aktivitetsprinsippet fra og med 2023. Det betyr at resultatregnskapet blir ført etter aktivitet hvor det 
vil fremgå hvordan tildelte midler er benyttet til de ulike aktivitetene og til administrasjon. Dermed vil
eventuelle overskudd på enkeltaktiviteter fra et år til et annet fremgå av regnskapet. Fordelen med 
dette er at vi kan « lagre» likviditet i egenkapitalen og merke hva pengene skal benyttes til. Dersom vi 
da får en lavere aktivitet eller at penger må betales tilbake, blir det enklere siden midlene er avsatt til 
en konkret aktivitet i påfølgende år.

HFF har mottatt momskompensasjon for 2020 med kr 8295,- og dette er regnskapsført i 2022. Vi 
forventer å motta momskompensasjon for 2021 i starten av 2023. 
Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr 124 073,38. Driftsoverskuddet kommer som følge
av tilskuddene beskrevet ovenfor, og at færre klasser enn planlagt gjennomførte skoleseminarene.

I vårt interne regnskap er det skilt ut en gavekonto som sikrer at de midler som er gitt til Foreningen 
til ungdomsformål, går til disse. Gavekontoen har pr 31.12.22 en saldo på kr 137 247,14.

Årsregnskapet kommer frem i eget vedlegg til årsberetningen.

Oppsummering
Selv om pandemien begrenset våre aktiviteter i starten av året, er det Russlands aggresjon og krigen i 
Ukraina som har satt sitt preg på HFFs aktiviteter i 2022. Skoleseminarene ble en suksess selv om ikke 
alle skoler fikk tilbud om å delta, og vi har gjennomført flere andre aktiviteter enn planlagt. Styret 
anser alle arrangementene som meget vellykket siden de har hatt god oppslutning, dyktige 
foredragsholdere og bred omtale i media. Dette har økt synligheten av HFF i det offentlige rom.

HFF har mottatt betydelig økonomisk støtte i løpet av året, noe som har gjort aktivitetene mulig og 
ført til at økonomien er fortsatt svært god. Foreningens største utfordring er det nedadgående 
medlemsantallet som er meget krevende å motvirke. Totalt sett er styret meget godt fornøyd med 
året som har gått, og vi mener at Foreningen har bidratt til å holde forsvarsviljen levende i vår region.

Styret ønsker også i år å takke alle som har støttet vårt arbeid og som vi har samarbeidet med i 2022: 
BB-buss, Hamar kommune, Innlandet fylkeskommune, Forsvarets personell og vernepliktsenter, 
Norges Forsvarsforening og Ringsaker historielag. En særlig takk til Einar Steffenak som på kort varsel 
påtok seg oppgaven som foredragsholder på skoleseminarene. 

Hamar, 12. januar 2023.

Tor Eystein Sæther Svein Haavard Svendsen Stig Johannessen
leder nestleder       kasserer

Toril Merete Nysæter Finn Jota Stein Arild Utby
         sekretær styremedlem   styremedlem
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