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Årsberetning for 2019 

 
STYRET 

Styret i Hedemarken forsvarsforening (HFF) har hatt følgende sammensetning: 

 Leder:   Mona Stormoen    

 Nestleder: Tor E. Sæther 

 Sekretær: Ola Aas (trakk seg i desember) 

 Kasserer: Stig Johannessen 

 Styremedlem: Trond Skar 

 Styremedlem: Toril Merete Nysæter 

 Varamedlem: Arild Mauseth (trakk seg i høst) 

 Revisor:  Harald Thorshaug og Nils Arne Vassaasen 

 Valgkomite: Åge Mohaugen, Oddbjørn Grinden og Erik Ween (leder). 

 

STYREMØTER 

Styremøter er avholdt månedlig med unntak av april, juli og september. Det er gjennomført ni 

styremøter og behandlet 55 protokollførte saker. Møtene er holdt i Forsvarets Personell- og 

Vernepliktsenters lokaler på Ridehuset i Hamar. 

Sakene har i stort omfattet forberedelser av HFFs aktiviteter i tillegg til at Styret har revidert HFFs 

lover/vedtekter og gjennomgått medlemslistene. 

 
AKTIVITETER 

I løpet av året er det gjennomført ett årsmøte, ett ekstraordinært årsmøte, ett medlemsmøte, to 

medlemsturer og ett åpent seminar: 

  

• Tirsdag 29. januar 2019 gjennomførte HFF sitt årsmøte i Ridehuset, Hamar. Det er utgitt 

egen protokoll fra dette møtet. 

• Tirsdag 9. april ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte i Hamar rådhus, kombinert som 

medlemsmøte med et foredrag om Forsvaret. Det var sjefsforsker ved Forsvarets 

Forskningsinstitutt, Sverre Diesen som holdt foredrag om forsvarets fremtid for 50 tilhørere. 

Det ekstraordinære årsmøtet hadde en sak; å velge nye styremedlemmer. Det er utgitt egen 

protokoll fra denne delen av møtet. 

• Tirsdag 18. juni arrangerte HFF sin årlige medlemstur som i år gikk til Jørstadmoen 

militærleir utenfor Lillehammer. Det deltok 25 medlemmer. Hensikten med turen var å få en 

orientering om Cyberforsvaret som har sin hovedbase på Jørstadmoen. 

Nils Håkon Hveberg var turleder. 

• Søndag 22. september arrangerte HFF høsttur til Rauskjørkoia ved Hamarsæterhøgda 

sammen med tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde. Hensikten var å belyse 

Rauskjørkoias betydning som Milorgbase og tyskernes aksjoner i området høsten 1944. 

Responsen på arrangementet var meget god, og vi registrerte over 100 personer som var 

med denne flotte høstdagen. 
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• Torsdag 17. oktober gjennomførte HFF et åpent seminar på Storhamar videregående skole 

med 64 deltagere. Temaet var hybride operasjoner/krigføring og manipulering i forbindelse 

med valg. Oberstløytnant Geir Karlsen fra Forsvarets høgskole innledet om hybride 

operasjoner/krigføring. Førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg fra Universitetet i Oslo 

innledet om fake news/manipulering gjennom sosiale medier. Redaktør i HA, Carsten 

Bleness var debattleder.  

Seminaret ga tilhørerne økt innsikt i hva hybrid krigføring kan være, og hvordan vårt 

samfunn kan bli rammet selv i fredstid. 

• Medlemsmøtet 12. november «Hva skal vi med Forsvaret?», måtte dessverre avlyses. 

Temaet tas opp igjen som innledning til årsmøtet 28. januar 2020. 

 

 

SKOLESEMINARER 

Hedemarken forsvarsforening har sammen med Ringsaker historielag gjennomført skoleseminarer 

for 42 klasser fra ni videregående skoler i Mjøsområdet i perioden januar-april 2019. Totalt har ca 

1200 elever, hovedsaklig fra avgangsklassene, gjennomført seminarene i vinter. De videregående 

skolene er: Gausdal, Gjøvik, Hamar katedralskole, Jønsberg, Lena/Valle, Raufoss, Ringsaker, 

Stange og Storhamar. 

Formålet med skoleseminarene har vært å formidle informasjon om 2. verdenskrig og derigjennom 

knytte historien til dagens behov for å beskytte demokratiet og menneskerettighetene, samt håndtere 

nåtidens sikkerhetspolitiske utfordringene. 

Seminarene er gjennomført over 1,5-2 klokketimer, og tidligere forsvarssjef Harald Sunde har vært 

foredragsholder på samtlige seminarer. Seminarene har foregått ved det Krigshistoriske 

formidlingssenter i Moelv som drives av Ringsaker historielag. Under seminarene har elevene blitt 

informert om HFF, og de har fått tilbud om å ta med seg ett eksemplar av Norges Forsvar og et HFF 

info-ark som har vært meget populært. 

Alle skolene som deltok, har gitt en meget god tilbakemelding på skoleseminaret. Seminaret 

beskrives som interessant, unikt og et godt supplement til undervisningen på skolen. Med bakgrunn 

i denne gode tilbakemeldingen og en ellers vellykket gjennomføring, er Styret meget godt fornøyd 

med skoleseminarene i vinter. Det har vært mulig å opprettholde dette tilbudet også i år takket være 

gavemidler og støtte fra NFF. NFF har signalisert at deres støtte vil bli sterkt redusert i fremtiden så 

det blir behov for å vurdere andre løsninger. 

 

FORSVARSSKYTING FOR UNGDOM      

Forsvarsskyting for ungdom 2019 ble gjennomført 2. desember på Moelv skole med Brumunddal 

skytterlag som arrangør. Det var 38 deltakere fra seks forskjellige skytterlag på Hedmarken. 16 av 

deltakerne var aspiranter. 

Formålet med HFFs støtte til disse skytingene, er å bidra til at ungdommene lærer å bruke våpen, og 

at ungdommene får en positiv holdning til å forsvare landet. 

 

HFF bidro med premiering av de to beste i hver klasse, deltakerminne til aspirantene, og 

arrangørlaget ble tildelt kr 4000,- for videre ungdomsarbeid. Beste skytter ble Ådne Hulleberg fra 

Asheim SKL med 250 poeng av 250 mulige. Han tildeles også NFFs ungdomsmedalje for 

fremragende skyting. Erik Ween foresto premieutdelingen på vegne av HFF. 
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REPRESENTASJONER  

• Styreleder Mona Stormoen og HFF-medlem Bengt P. Lindman var HFFs delegater på 

landsmøtet for NFF i Stavanger 14-16. juni 2019. 

• Styreleder Mona Stormoen ble valgt inn i NFFs presidentskap på NFFs landsmøte. 

• 8. mai deltok flere fra Styret som HFFs representanter på markeringen av frigjørings- og 

veterandagen i Hamar. 

• Styret hadde en stand i forbindelse med Hamar kommunes frivillighetsdag 1. september. 

Hensikten med deltagelsen var å promotere HFF og rekruttere medlemmer. 

• Torsdag 10. oktober deltok styreleder og nestleder på et møte med ledere for de andre 

forsvarsforeningene på Hedmarken for å diskutere fremtidig samarbeid. Vi var enige om å 

fortsette diskusjonen i 2020 med målsetning om å samordne våre planer og gjennomføre 

noen felles aktiviteter. 

 

INFORMASJON OG PRESSE 

Seminaret om hybride operasjoner/krigføring ble omtalt i Hamar arbeiderblad (HA) lørdag 19. 

oktober (side 5): «Hybrid krigføring og fake news». Dessuten hadde HFF en kronikk om «Hybrid 

krigføring, en skjult trussel» i HA 16. oktober (side 22). 

 

I vår hadde HFF en artikkel på vår nettside om Natos 2% mål av BNP som bevilgning til Forsvaret.  

I tillegg er det lagt ut korte artikler om HFFs egen aktiviteter på vår nettside. 

 

MEDLEMMER       

Medlemsutviklingen er negativ og en gjennomgang av medlemslistene viser at vi pr 31. desember 

2019 har vi ca. 160 betalende medlemmer. Foreningen har slik sett et sterkt behov for å prioritere 

rekruttering for å sikre at vi kan bygge organisasjonen videre og sikre rekruttering til ulike verv og 

oppgaver i foreningen. 

 

HEDERSTEGN OG MEDALJER 

Norges Forsvarsforenings hederstegn: «Innstilt for å kunne hedre kvinner og menn som har vist 

foreningen særlig interesse eller som har ydet fremragende arbeid til fremme av Norges 

forsvarsforening formål». HFFs medlem Bengt P. Lindman innehar NFFs hederstegn. 

Norges Forsvarsforenings medalje: «Kan tildeles tillitsvalgte, medlemmer og ansatte som på en 

fortjenestefull måte arbeider eller har arbeidet aktivt for forsvarssaken og bidratt til å fremme 

Norges forsvarsforening formål». 

Følgende HFF medlemmer innehar NFFs medalje: Jostein Belboe, Jan Erik Kleven, Ole E. Storlien, 

Harald Thorshaug. Ulmar Wollan, Bengt P. Lindman, Hans Ruud, Stein Frogner, Ole Silseth, 

Magne Sveen og Bjørn Boye. 

 

ØKONOMI 

Årsregnskapet viser et samlet underskudd på vel kr 39.000 kr mens det var budsjettert med et 

underskudd på kr 76.000,-. Hovedårsaken til forskjellen er at utgiftene til skoleseminarene ble ca. kr 

22.000 lavere enn budsjettert. Dette skyldes at det deltok færre klasser enn forutsatt, og at 

undervisningskostnadene ble lavere enn budsjettert. Det betyr at forbruket av gavemidler ble lavere 

enn planlagt.   

Seminaret om hybrid krigføring ble også noe rimeligere enn budsjettert. Ellers har vi hatt bare små 

avvik mellom regnskap og budsjett når en tar utestående fordringer og gjeld fra 2018 i betraktning.   

Foreningen har fortsatt en solid avsetning på totalt ca. kr 330.000,-. Deler av dette (ca. kr 183.000) 

er gavemidlene som er reservert til ungdomsformål. Forøvrig viser Styret til regnskapet for 2019. 

Styret har i løpet av året utarbeidet skriftlige retningslinjer for forvaltning av Foreningens 

økonomiske midler. 
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DONASJON AV FLY- OG FARTØYS-MODELLER 

Den 1. september 2019 mottok HFF og Ringsaker historielags Krigshistoriske formidlingssenter i 

Moelv en modell av et spitfire jagerfly (PL 258). Dette er en «scalamodell» av en spitfire som 

tilhørte den norske 331 skvadronen som opererte fra Grimbergen i Belgia i 1944. Flyet ble fløyet av 

Hamar-piloten Carl Jacob Stousland som nødlandet bak de tyske linjer i Holland. Han overlevde og 

klarte tilslutt å komme seg tilbake til egen avdeling etter 79 dagers flukt bak fiendens linjer. 

Flymodellen var eid av pilotens sønn, Carl Stousland som er HFF-medlem. 

Det hører med til historien at vraket av flyet er tatt vare på og skal restaureres i England i regi av 

Norwegian Spitfire Foundation. 

Den 7. desember 2019 ble modeller av det tyske slagskipet Bismarck og den britiske krysseren 

Hood gitt til Ringsaker Historielags Krigshistoriske formidlingssenter og til HFF. Modellene er en 

gave fra tidligere - og eldste HFF-medlem Christian W. Lindman som døde 19. januar 2019, 102 år 

gammel. Han bygget disse modellene som er over to meter lange og er sjødyktige. 

 

Etter Christians død ønsket hans sønner at båtene, i farens ånd, skulle være med å levendegjøre 

krigshistorien. Skipene er derfor plassert i Marineavdelingen i Formidlingssenteret i Moelv. 

 

HFF takker så mye for gavene! Styret har i samråd med Ringsaker historielags Formidlingssenter 

gjort vedtak om at HFFs andel av gavene forvaltes og disponeres av Formidlingssenteret i tråd med 

givernes ønsker (sak 2/2020). Styret henviser til vår internett- og facebook-side for mer utfyllende 

informasjon om både flyets og fartøyenes historie. 

 

 

OPPSUMMERING 

2019 har vært et aktivt år for Hedemarken forsvarsforening med medlemsmøter, seminar, 

medlemsturer og ikke minst skoleseminarene. Skoleseminarene har som tidligere år vært svært 

vellykket hvor vi har fått formidlet viktigheten av å ha et godt forsvar til et stort antall ungdom. 

Annen utadrettet virksomhet gjennom leserinnlegg i lokalpresse, medieomtale av seminaret og god 

forhåndsomtale av turen til Rauskjørkoia i tillegg til deltakelse på «Frivillighetstorget», har også 

bidratt til vårt formål: «å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk». 

 

Styret er bekymret for den negative medlemsutviklingen som er belyst ovenfor. Den må både Styret 

og øvrige medlemmer motvirke. Dessuten er det et behov for å legge om skoleseminarene for å 

finne en rimeligere måte å nå dagens ungdom på. 

 

Hamar, 7. januar 2020 

 

Mona Stormoen  Tor Sæther Ola Aas Stig Johannessen 

Leder  Nestleder Sekretær Kasserer 

Toril Merete Nysæter Trond Skar  

Styremedlem Styremedlem   


