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Tilstede: 

- Henning Skøien 

- Johan O. Asmundvaag 

- Gunnar S. Kristiansen 

- Erik Myroldhaug 

- Per Håkon Bråthen 

- Kristian Wettern Online teams 

- Helge Lund Online teams 

Forfall: John Otto Pedersen 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjent. 

2. Referat fra styremøte 23. november2021. 

Gjennomgått av Henning - Godkjent.  

3. Endring av avtale om bruk av Hallingmessa og bygning 77. 

Formannen orienterte om at FSFRHO pga forhøyede strømpriser hadde endret leieprisen for 

bruk av Hallingmessa (til kr 1000 pr kveld), og kontor i bygn 77 (kr 200 pr måned). Men 

samtidig at IVSF som ikke er en pensjonistforening, falt utenfor avtalen med eierne og derved 

skulle betale kr 2500 som alle andre leietakere. Henning tok kontakt med leder i FSFRHO om en 

mulig omgjørelse. Etter deres styremøte noen dager senere, fikk vi bekreftet at vi ville få 

samme leiepris som FSFING. 

4. Planlegging og gjennomføring av årsmøtet. 

Dato ble fastsatt til tirsdag 22. mars kl 1800 i Hallingmessa på Helgelandsmoen. 

Møteinnkalling og øvrige årsmøtepapirer ble gjennomgått, og årsberetningen og 

regnskapet ble underskrevet. Sistnevnte er pr d.d. revidert og funnet i orden.  

Forslag til kandidater til styremedlemmer på valg ble vedtatt og sendes ut som en del 

av årsmøtepapirene. 

Innkalling og årsmøtepapirene sendes til medlemmene av sekretær innen 2 uker 

før årsmøtet.  

Avtale med fagsjef Ingeniør om at han som avslutning på årsmøtet informerer om 

status i Ingeniørvåpnet. 

Administrative forberedelser ble avtalt. 

5. Delegater til representantskapsmøte NMKF torsdag 31 mars i Lommedalen. 

Henning Skøien, G S Kristiansen og Morten Hoff vil representere IVSF. 

6. Info fra strategimøte NMKF. 

Johan orienterte om et vellykket strategimøte med god deltagelse fra forbundets 

foreninger. Det ble pekt på felles utfordring med rekruttering av nye og yngre 

medlemmer. Enighet om fortsatt skytekonkurranser innen NMKF i regi av 

skytterforeninger ettersom det er vanskeligere å få Forsvarets avdelinger som 

arrangør. NMKF vil legge opp til arrangement/turer og foredrag, ca 2-3 pr år, som er 

åpent for alle foreninger i forbundet. 

                            



7. Økonomi. 

Det har skjedd lite siden regnskapsavslutning 31.12.2021, og økonomien anses som 

god. 

8. Status hjemmesiden. 

Det må gjøres noen justeringer så den blir helt ajour, så som styreoversikt og 

aktivitetsliste. 

9. Status Nordisk stevne. 

Invitasjon med program og administrative bestemmelser er sendt til medlemmene- 

Foreløpig er det kun en påmeldt. Sekretær sender ut påminnelse. Johan kontakter 

tidligere deltakere. Påmeldingsfrist for medlemmene er søndag 13 mars. Til NMK 

18 mars 

 10.   Eventuelt. 

   Omvisning for BSIV kull 61-63 er avtalt. Kåre Bækkevold har tatt på seg oppgaven og                                                

Kristian informerer kontaktperson for BSIV-kullet og kontakter eier av Hvalsmoen i 

forkant om dette. 

Henning, Johan og Helge fra styret IVSF og Ole Sannes og Kåre Bækkevold fra FSFING 

besøker fagsjef Ingeniør etter påske for å gå igjennom en del historiske gjenstander, 

diskutere samarbeid med den aktive del av Ingeniørvåpnet, og avklare nærmere program 

for minneseremonien på Rena 8. juni. 

 

Nes i Ådal, 9. mars 2022 

G S Kristiansen 

Sekr/IVSF 

 

  


