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LUFTMILITÆRT SAMFUND - Rogaland 

 

ÅRSBERETNING 
Årsmøte i LMS-R 2.3.2016 

SAMMENDRAG 
2015 har vært et aktivt år for styret. Det 

har blitt avholdt 7 ordinære styremøter. 

Oppussingen av minnesmerket ved 

Leuchars var en interessant og utfordrende 

oppgave for LMS-R. Foreningen hadde pr. 

31.12.2015 123 medlemmer. LMS-Rs 

regnskap for 2015 viser at foreningen har 

en sund økonomi. 
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1 Periode 
Rapporten omhandler styreperioden januar til desember 2015. 

2 Årsmøtet 2015 

 Ordinær årsmøte for driftsåret 2014 ble avholdt 26. februar 2015 på Quality Hotel 

Stavanger.  

 Registrering av deltakere ble foretatt, i alt 11 fremmøtte. 

 Godkjenning av innkalling – årsmøtet var lovlig innkalt og i tråd med foreningens 

vedtekter (Jfr. vedtektene som sier at Årsmøtet skal gjennomføres i februar måned). 

 Godkjenning av saksliste – Ingen merknader fremkom under møtet.  

 Sakslisten ble godkjent. 

 2014 var et aktivt år for styret. Det ble avholdt åtte ordinære styremøter, hvorav ett var 

konstituering av styret. 

 Årsmiddagen, må sees på som en suksess. Flere medlemmer og representanter fra styret 

deltok også på Remembrance Day både på Eiganes og på Sola. 

 Gjennomgang av medlemslistene i LMS sentralt, viste et medlemstall på 116. 

 Driftsregnskapet for 2014 ble fremlagt i revidert stand. Regnskapet ble godkjent.  

 Handlingsplanen for 2015. Årsmøtet godkjente planen og budsjett for 2015. 

 Valgresultatet er gjengitt under punkt 3. 

 Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

3 LMS-Rs styre i 2014 

Leder Svein Anders Eriksson 

Nestleder Harald Storlid   

Styremedlem Torbjørn Storslett   

Styremedlem Aud Solveig Hagen 

Styremedlem Alv Joa 

Styremedlem Kjell Ervik 

Styremedlem Odin Leirvåg 

Varamedlem Helge O Sandnes                                        

Varamedlem Birger M. Strand 

Varamedlem Asbjørn Hammer 

Revisor: 

Revisor:          Gunnar Rokkones                             

Revisor:          Ragnar Brun                          

Valgkomite: 

Leder:             Liv Unni Folven                   

Medlem:         Berit W Stellander Wøien    
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Medlem:         Helge O. Sandnes  

 

4 Styremøter 
Styrearbeidet i 2015 kan karakteriseres som vanlig og hektisk. I alt er 7 ordinære styremøter 

avholdt, hvorav ett var konstituering av styret etter årsmøtet (møte 2/2015). En god del tid har 

også i 2015 gått med til å rydde i medlemslister, til planlegging, organisering og gjennomføring av 

gode temakvelder og til utarbeidelse av nye profileringsartikler samt planlegging og 

gjennomføring av oppussing av Luftforsvarets minnesmerke ved Leuchars i UK.  

5 Administrative og organisasjonsmessige tiltak 
1. Spesielle styreoppgavene har vært fordelt som tidligere år:  

 Innkallinger, saksforberedelser, møteledelse – Svein Anders  

 Sekretær og SIFOR kontakt - Kjell. 

 Regnskap – Torbjørn 

 Profileringsartikler – Torbjørn og Harald  

 Medlemsregister – Kjell og Harald 

 Artikler i LuftLed - Odin 

 Møtelokale og bevertning – Alv 

 Luftforsvarets historie – Birger, Helge og Odin 

 Luftforsvarets årsmiddag – Solveig, Asbjørn, Alv og Harald  

 

2. 43 saker er registrert og behandlet. Her inngår korrespondanse med andre organisasjoner, LMS 

sentralt, mv. Av viktige saker som kan nevnes er: Diskusjon og vedtak om temakvelder, 

styrets anmodning om tildeling av LMS’ hederstegn til Odin Leirvåg og oppussing av 

minnesteinen ved Leuchars. 

3. Som del av styrets kommunikasjonsstrategi har styret økt satsingen på bruk av e-post og LMS’ 

hjemmeside i medlemsarbeidet. Dette har etter styrets mening bedret kommunikasjonen med 

våre medlemmer. Styret har også sendt flere artikler fra temakvelder og andre aktiviteter til 

Luftled. Alle artiklene har vært av høy faglig kvalitet og promoterer LMS-R på en god måte. 

6 Medlemsoversikt 
Ved utgangen av 2015 var det registrert 123 medlemmer i LMS-R. Styret hadde en målsetting om 

en medlemsvekst på 10 nye medlemmer i 2015. Dette målet ble nådd. Styret har brukt en del tid til 

opprydding i medlemsregisteret og det gjenstår fremdeles noen undersøkelser for 

medlemsoversikten er komplett. Dette skyldes først og fremst noe usikkert om hvor mange av 

RAFAs og F-RAFAs tidligere medlemmer som har meldt overgang til LMS-R. Medlemslisten er 

tilgjengelig under årsmøtet for personlig kontroll.  

7 Økonomi og profileringsartikler 
LMS-Rs regnskap for 2015 viser at foreningen har en sund økonomi, men er avhengig av 

driftsstøtte fra LMS sentralt for å gi gode faglige tilbud til LMS-Rs medlemmer. 

 

LMS-R har fortsatt en stor beholdning av profileringsartikler. Styret har annonsert på LMS sin 

hjemmeside for å øke omsettingen og redusere bundet kapital. Detaljer i fm salg av artiklene 

fremgår i egen oversikt som behandles i fm regnskapet for 2015. 
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8 Aktiviteter 

8.1 Foredrag: 

Styret har i 2015 videreført sin strategi vedrørende temakvelder med tidsriktig innhold for 

medlemmer og andre med forsvars/luftmilitær interesse.  

 Den 4.2.2015 arrangerte LMS-R vår første temakveld i 2015. Ole Petter Bakken, Director 

Training & Simulation – Thales Norway, fortalte om det nye treningssenteret de åpner på 

Sola mot slutten av 2015 – og om den lange prosessen – helt fra 2000 - som førte fram til 

den endelige etableringen av treningssenteret.  

 Etter årsmøtet 26.2.2015 holdt styremedlem Odin Leirvåg et foredrag med tittel «Tyske 

vinger over Sola og Forus». 

 Den 17.3.15 arrangerte LMS og LMS-R et seminar om luftforsvaret av Norge i fm. 75-års 

markeringen av det tyske angrepet på Sola. Arrangementet ble en stor suksess grunnet 

gode foredragsholdere og god logistikk. Det var ca. 100 deltakere på dette arrangementet.  

 Den 6.5.15 holdt brigader Øyvind K. Strandmann foredraget «Politikerne og Forsvaret» på 

Sola kulturhus.  

 Den 5.9.2015 deltok LMS-R med egen stand i Hangar 2 under flydagen på Sola flystasjon. 

Standen var godt besøkt. 

 Den 6.11.2015 arrangerte LMS-R Luftforsvarets årsmiddag med ordføreren i Sola og andre 

sivile og militære gjester til stede. Leder Svein Anders Eriksson holdt en jubileumstale i 

anledning LMS-R 20 år.  (1995-2015).  

 Vår siste temakveld var onsdag 9.12.2015 hvor Harald Håvoll holdt et meget bra foredrag 

om maritim luftbåren overvåking.  

 LMS-R ønsket egentlig å starte høstsesongen onsdag 23.09.15. Planen var at oblt. Erik 

Mikkelsen skulle gi oss en orientering om den operative innfasingen av vårt nye 

kystvakthelikopter, NH90. Dette arrangementet måtte dessverre avlyses flere ganger og er 

overført til 2016. 

 

Hver temakveld har samlet mellom 50-60 engasjerte personer og har blitt avsluttet med en god 

dialog og servering av kaffe og frukt. Flere medlemmer har også benyttet kvelden til en 

tallerkenrett (til en fordelaktig pris) på hotellet. Dette er et populært tiltak som vil videreføres også 

i 2016. 

8.2 Minnesmerket på Leuchars  

Til minne om de tette bånd mellom Norge og Skottland i annen verdenskrig reiste norske 

myndigheter et monument på RAF Leuchars i Skottland i 1957. Av ukjente grunner ble 

monumentet i ettertid glemt av norske myndigheter, med resultat at det forfalt. Ved en tilfeldighet 

fikk LMS-R, rede på dette, og satte i gang arbeid for å bringe det i orden igjen.  

 

I samarbeid med Luftforsvaret, forsvarsattacheen i London og Royal Scots Dragon Guards, har 

LMS-R ved Harald Storlid og Kjell Ervik vært over Nordsjøen og restaurert monumentet, som er 

en bauta i norsk granitt. Arbeid som har blitt utført: - 

 08/09 juli - Vasking/rensing av steinen, samt utgraving av sokkelområdet  - utført av LMS-

R reps. 

 14. juli – Maling av bokstaver på tre felter med tekst – utført av Robin Abbot 

 15. juli – Fylling av grov, rosa singel i det utgravde feltet – besørget av kaptein Lewis 

Ballard-Whyte  
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I annen verdenskrig fløy Coastal Command ved Royal Air Force væpnede patruljeoppdrag på 

norskekysten. Dette var farefulle oppdrag, og fra denne tiden ligger det gravlagt 145 allierte 

medlemmer av flymannskaper i Rogaland. Like mange ble borte og aldri funnet. Også norske 

flygere deltok i disse operasjonene fra Leuchars og andre flyplasser i Skottland. Steinens 

inskripsjon sier; “This stone commemorates the brotherhood in arms between British and 

Norwegian airmen who fought these Northern shores in World War II, 1946. We honor those who 

gave their lives”. 

 

Båndet er på nytt knyttet mellom Storbritannia og Norge, og det stolte minnesmerket hjelper oss 

til huske vår felles skjebne som var, og symboliserer vårt gode naboskap og vennskap.  

 
Konklusjon etter inspeksjon av LMS/Luftforsvarets reps, støttet av 333 skvadronens crew den 

24.7.2015: - Minnesteinen på Leuchars framstår som helt ny, plassert på et pent opparbeidet 

plenområde.  

 

8.3 Sosiale arrangementer: 

Den 6. november arrangerte LMS-R Luftforsvarets årsmiddag som den 18 i rekken, Dette er en 

tradisjonell markering av årsdagen for Luftforsvarets stiftelse og fant sted på Quality Airport 

Hotell Stavanger. I alt 52 personer deltok, herunder ordføreren i Sola, Ole Ueland, leder av NVIO 

Rogaland, Jarl Pedersen og avdelingssjef 139 LV Sola, major Bjørn Vikås.  

 

Under årsmiddagen ble Odin Leirvåg, tildelt LMS’ hederstegn for fortjenstfullt arbeid for 

Luftforsvaret og LMS. Tildelingen ble gjort av kapt. Carl Waldemar Wilhelmsen på vegne av 

leder LMS, brigader Øyvind Kirsebom Strandman. 

9 Samarbeid og kontakt 
Vi har samarbeidet med: 

 139 LV, avdeling Sola  

 Sikkerhetspolitisk Forum i Rogaland (SIFOR)  

 Jærmuseet/ Flyhistorisk museum Sola  

 

Vi har vært invitert til og deltatt i følgende arrangementer: 

 18. mars: Årsmøte i LMS. LMS-R deltok med leder Svein A. Eriksson 

 17. desember: LMS-R deltok på LMS’ årlige strategiseminar som denne gangen ble 

avholdt på Akershus festning. LMS-R var representert med leder LMS-R Svein A. 

Eriksson og styremedlem Kjell Ervik. 

 8. november: LMS-R deltok på gudstjeneste og kransenedlegging ved markering av 

Remembrance Day på Sola kirkegård med leder Svein A. Eriksson og andre fra styret. 

10 Oppsummering fra året 
2015 har vært et relativt aktivt år for styret. Det har blitt avholdt 7 ordinære styremøter, hvorav 

konstituering av styret den 12.3.2015 (styremøte nr. 2/2015). Luftforsvarets årsmiddag og 

markering av LMS-Rs 20-årsjubile må sees på som en suksess. Også denne gangen deltok 

medlemmer av Stavanger Militærforening samt andre inviterte gjester fra Sola kommune og 

NVIO. De fire temakveldene hadde godt oppmøte og gode foredragsholdere.  
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Styret har en fremtidsrettet strategi for informasjon og kommunikasjon. Så nær som all 

kommunikasjon med medlemmene foregår nå elektronisk og bare enkeltmedlemmer uten 

internettilgang får informasjon med landpost. Siden 2011 har informasjon om LMS-R sine 

aktiviteter blitt sendt inn som artikler i Luftled. Alle temakveldene har blitt dokumentert med 

bilder og artikler. Disse har vært av høy kvalitet, blitt meget godt mottatt og utarbeidet av 

styremedlem Odin Leirvåg  

Styrets strategi er at internett og vår del på LMS’ hjemmeside skal være styrets 

kommunikasjonsportal med våre medlemmer. Aktivitetsoversikt for vår/høst sendes 

medlemmer på e-post og har blitt oppdatert regelmessig. 

Det er viktig å holde fokus på LMS-R sitt formål og styre foreningens aktiviteter deretter. 

Styret vil fortsette med å arrangere temakvelder med tidsriktig tema og med gode 

foredragsholdere og har lagt opp et aktuelt og spennende program for våren 2016.  

Styret har annonsert temakveldene gjennom Stavanger Aftenblad og ved spredning av 

egenproduserte plakater på epost og i lokalmiljøet. Styret har vurdert annonsering i SA som 

hensiktsmessig, og vil fortsette dette i 2016.  

Styret har i 2015 avholdt alle sine medlemsmøter på Quality Airport Hotel Stavanger. Denne 

praksisen vil bli videreført i 2016. Arbeidsmøter vil bli hold i LMS-Rs nye lokaler i H2 på Sola 

Flystasjon. 

Medlemsmassen må anses som stabil, men tilsiget av nye medlemmer kunne ha vært bedre. 

Styrets strategiske satsing er å få flere medlemmer og styremedlemmer blant stadig 

tjenestegjørende personell i Luftforsvaret. 

 

 

Tananger 21. februar 2016 

 

 

----------------------------------------------------- 

Svein Anders Eriksson,  

Leder LMS-R 
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