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ÅRSBERETNING  

2020-2021  
Årsmøte i LMS-R  

 23.2.2022 

SAMMENDRAG 
Styrets aktiviteter i årene 2020 og 2021 har vært 

noe begrenset av pandemisituasjonen. Det ble i 

2020 gjennomført 5 styremøter og i 2021 4 

styremøter.  

 

Det ble avholdt fire temakvelder i årene 2020-

2021. Jubileumslunsjen og det historiske 

seminaret under 330-skvadronens 80-års 

jubileum i september 2021 må betegnes som en 

suksess. 

 

Å skaffe dyktige foredragsholdere til våre 

temakvelder har vært krevende, men også 

givende oppgaver for styret. De fleste 

temakveldene har gitt LMS-R nye medlemmer. 

 

Foreningen hadde pr. 31.12.2020 179 

medlemmer og pr. 31.12.2021 162 medlemmer. 

 

LMS-Rs regnskap for 2020 og 2021 viser at 

foreningen har en akseptabel økonomi. 
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1 Periode 
Rapporten omhandler styrets arbeid i perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021 

2 Årsmøtet 2020 

 Ordinært årsmøte for regnskapsåret 2019 ble avholdt 19.2.2020 på Quality Airport Hotel 

Stavanger.  

 Registrering av deltakere ble foretatt, i alt 33 fremmøtte. 

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

vedtekter (Jf. vedtektene som sier at Årsmøtet skal gjennomføres innen februar måned). 

 Godkjenning av saksliste – Ingen merknader fremkom under møtet. Sakslisten ble 

godkjent. 

 2019 var et aktivt år for styret. Det har blitt avholdt seks ordinære styremøter, hvorav ett 

var konstituering av styret. 

 Gjennomgang av medlemslistene i LMS-R, viste et medlemstall på 171. 

 Driftsregnskapet for 2019 ble fremlagt i revidert stand. Regnskapet ble godkjent og styret 

ble gitt ansvarsfrihet  

 Handlingsplan og budsjett for 2020. Årsmøtet godkjente planen og budsjett for 2020. 

 Valgresultatet er gjengitt under punkt 3. 

 Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

3 LMS-Rs styre i 2020 - 2022 

 

Leder Svein Anders Eriksson 

Nestleder Anita Ådnevik 

Styremedlem Torbjørn Storslett   

Styremedlem Odin Leirvåg 

Styremedlem Kapt. Geir Grinde 

Styremedlem Kjell Ervik 

Styremedlem Oblt. Per Sigurd 

Dvergsdal 

Varamedlem Tine Desirèe Daae 

Varamedlem Anthoni Larsen 

Varamedlem Asbjørn Hammer 

Varamedlem Major Morten Stokke 

Revisor: 

Revisor:          Gunnar Rokkones    (2020-2021)                          

Revisor:          Andreas Nyhus   (2020)                         
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Valgkomite i 2020-2021: 

Leder:             Jacob Are Opdal                   

Medlem:         Harald Storlid    

 

Styrets arbeidsutvalg: 

 Leder Svein Anders Eriksson 

 Nestleder Anita Ådnevik 

 Sekretær Kjell Ervik 

4 Styremøter 
Det har blitt avholdt ni ordinære styremøter i perioden 2020-2021, hvorav styremøte nr. 2/2020 

den 11.3.2020 var konstituering av styret. 

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  

 Medlemsregister og rekruttering – Kjell, Anita  

 Nyhetsformidling på Facebook - Anita 

 Artikler i LuftLed - Odin 

 Møtelokale og bevertning – Kjell 

 Luftforsvarets historie –Odin 

 Luftforsvarets årsmiddag – Kjell og Anita 

 

2. Ca. 30 saker er behandlet av styret i 2020 og 2021. Her inngår korrespondanse med andre 

organisasjoner, LMS Hovedstyre, mv. Diskusjon og vedtak om 330 skvadronens 

80.årsjubileum, temakvelder og foredragsholdere samt samhandling med LMS’ Hovedstyre 

har vært de viktigste sakene.  

3. Styrets kommunikasjon skjer ved e-post, på LMS’ hjemmeside og på Facebook. Dette har etter 

styrets mening bedret kommunikasjonen med våre medlemmer. Styret har også sendt artikler 

fra alle temakvelder og andre aktiviteter til Luftled. Alle artiklene har vært av høy faglig 

kvalitet og fremmer LMS-R på en god måte. 

6 Medlemsoversikt 
Ved utgangen av 2021var det registrert 162 medlemmer i LMS-R. Styret hadde en målsetting om 

en medlemsvekst på 10 nye medlemmer i 2020-2021. Dette målet ble dessverre ikke nådd 

hovedsakelig grunnet pandemisituasjonen og manglende mulighet til å arrangere temakvelder. 

Styret har som vanlig brukt en del tid til opprydding i medlemsregisteret og det gjenstår fremdeles 

noen undersøkelser for medlemsoversikten i LMS-R er komplett. Medlemslisten er tilgjengelig 

under årsmøtet for personlig kontroll.  
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7 Økonomi og profileringsartikler 
LMS-Rs regnskap for 2020 og 2021 viser at foreningen har en akseptabel økonomi, men vi er 

avhengig av driftsstøtte fra LMS Hovedstyre for å kunne gi gode faglige og sosiale tilbud til LMS-

Rs medlemmer. 

 

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

sin hjemmeside for å øke omsettingen og redusere bundet kapital. 

8 Aktiviteter 

8.1 Foredrag: 

LMS-R har på sin strategiske agenda å gi våre medlemmer og andre med interesse for luftmakt 

minst to gode og tidsaktuelle foredrag i løpet av våren og to foredrag i løpet av høsten. I 2020 rakk 

vi å gjennomføre en temakveld og avholde lokalt årsmøte før den nasjonale nedstengningen. Vi 

gjennomførte i tillegg to temakvelder i oktober 2020 og en temakveld i november 2021, til 

sammen 4 temakvelder i perioden 2020-2021. 

 

 Den 12.2.2020 fikk vi besøk av kaptein Carl Waldemar Wilhelmsen som holdt som et 

foredrag om luftromsovervåkning nå og i framtiden  

 Etter årsmøtet den 19.2.2020 holdt oblt. Stig Korneliussen et foredrag om 

redningshelikoptertjenesten 

 Den 1.10.2020 fikk vi besøk av orlogskaptein Tor Ivar Strømmen som holdt et foredrag 

om Norges geostrategiske situasjon (utsatt fra 23.mars grunnet pandemisituasjonen). 

 Den 28.10.2020 fikk vi besøk av oberst (p) Per Erik Solli som holdt et foredrag om 132 

(Norwegian) Wing – fra Spitfire til F-35. 

 Den 23.11.2021 fikk vi besøk av oblt. Dag Henriksen fra LKSK som holdt et foredrag om 

kampflysystemet F-35 og hvordan Norge best kan utnytte det 

 

Normalt deltar mellom 60 og 80 medlemmer i LMS-R og medlemmer fra samarbeidende 

militærforeninger på våre temakvelder.  

 

Hver temakveld har blitt avsluttet med en god dialog og servering av kaffe og frukt. Flere 

medlemmer har benyttet kvelden til en tallerkenrett (til en fordelaktig pris) på hotellet. Dette er et 

populært tiltak som vil videreføres også i 2022. 

 

8.2 330 skvadronens 80 års jubileum 

Den 29.9.2021 arrangert LMS-R i tett samarbeid med LMS Hovedstyre og Sola Flystasjons 

Venner (SFV) en stilfull markering av 330 skvadronens 80-års jubileum. I forbindelse med 

jubileet ble det utarbeidet et temahefte som beskriver skvadronens mange roller i krig og fred; 

maritim patrulje-, jagerbombe-, maritim overvåking- og redningshelikopter-tjeneste. Temaheftet 

ble trykt opp som et flott særtrykk som vedlegg til Luftledd og i tillegg lagt ut på LMS’ 

hjemmeside.  

 

Sjef Luft, generalmajor Rolf Folland, var til stede på jubileumslunsjen og det påfølgende 

historiske fagseminaret. Jubileumslunsjen og det historiske seminaret må betegnes som en 

suksess.  
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Leder LM-R ønsket velkommen til det historiske seminaret og styremedlem Odin Leirvåg ga gode 

innledninger til hver foredragsholder og bandt foredragene sammen på en svært god måte. 

Foredragsholdere under det historiske seminaret var: 

 

 Oberst (p) Per Erik Solli (Fra verdenskrig og ubåtjakt til kald krig og jagerfly 

 Brigader (p) Jan Erik Larsen (Albatrosstiden) 

 Oblt. Svein Tore Pettersen (Sea King tiden og dagens 330 skvadron) 

Gaver ble gitt av LMS-R til sjef Luft, sjef 330 skv., sjef RHT og til sjefssersjant RHT. SFV ga en 

stilig minnetallerken til 10 personer som hadde bidratt spesielt til gjennomføringen av jubileet.  

 

Under en senere omvisning på 330-skvadronen ga sjef 330, oblt. Svein Tore Pettersen, LMS-R en 

flott plakett med takk og hilsen fra skvadronen. Under LFs årsmiddag ga sjef RHS, oberst Tord 

Aslaksen, LMS-R en flott bajonett (tilhørende en Garand M1 rifle) påmontert et skjold i 

takknemlighet for vel gjennomført jubileumsarrangement.  

 

8.3 Sosiale arrangementer: 

Luftforsvarets årsmiddag ble ikke arrangert i 2020 pga pandemisituasjonen.  

 

Den 5.11.2021 arrangerte LMS-R og Redningshelikoptertjenesten på Sola Luftforsvarets 

årsmiddag som den 25 i rekken. Dette er en tradisjonell markering av årsdagen for Luftforsvarets 

stiftelse og ble som vanlig arrangert på Quality Airport Hotel Stavanger. I alt deltok 40 befal og 

sivile Sjef LMS, oblt. Espen Gukild, var til stede og var kveldens hovedtaler. Sjef RHT, oberst 

Tord Aslaksen, holdt et foredrag om redningshelikoptertjenesten og innfasingen av SAR 

Queen.8.11.2020   

 

Etter middagen var det dans til levende musikk, en tradisjon som ønskes videreført i 2022.  

 

Styret ønsker at Luftforsvarets årsmiddag også i 2022 skal være et fellesarrangement med LMS-R 

og RHT som arrangør. 

 

8.4 Andre aktiviteter 

Den 8.11.2020 og den 14.11.2021 deltok flere fra styret i LMS-R på Remembrance Day på Sola 

kirke. Leder LMS-R var fanebærer ved Commonwealth gravene under høytidelighetene.  

 

Den 20.11.2021 deltok LMS-R ved leder og sekretær på Stavanger Lotteforenings 90-års 

jubileum.  Leder overrakte Lotteforeningen en flott bajonett montert på et skjold som 

jubileumsgave. 

 

8.5 Samarbeid og medlemskap 

Vi er medlemmer av: 

 Stavanger Militære Samfunn (tidligere SIFOR - Sikkerhetspolitisk Forum i Rogaland). 

 Venneforeningen Flyhistorisk Museum Sola 
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 Mange av LMS-R sine medlemmer er også medlem av Sola Flystasjons Venneforening 

(SFV). 

 

Vi har vært invitert til og deltatt i følgende arrangementer i LMS: 

 5. mars 2020: Årsmøtet i LMS. LMS-R deltok med styrets sekretær, Kjell Ervik 

 6. oktober 2021: Årsmøtet i LMS. LMS-R deltok med styrets sekretær, Kjell Ervik 

 24. november 2021: - Strategikonferansen i LMS. LMS-R deltok med styremedlem Odin 

Leirvåg. 

9 Oppsummering fra årene 2020-2021 

2020 og 2021 har ikke vært normale år for styret på grunn av pandemisituasjonen og 

nedstengningen av Kongeriket. Det har blitt avholdt 9 (5+4) styremøter og arrangert fire 

temakvelder i tillegg til jubileumsseminaret ifm. 330-skvadronens 80-års markering.  

Av samme grunn ble det ikke avholdt lokalt årsmøte med valg av nytt styre i 2021, jf. 

vedtektene for LMS-R. LMS Hovedstyre godkjente at det styret som ble valgt på ordinært 

årsmøte i 2020 kunne bli sittende til pandemisituasjonen gjorde det mulig å avholde et ordinært 

lokalt årsmøte. 

De fire temakveldene, hvorav ett ble arrangert i den gamle messa på Sola Sjø, hadde godt 

oppmøte og som vanlig svært gode foredragsholdere.  

Styret har en fremtidsrettet strategi for informasjon og kommunikasjon. All kommunikasjon 

med medlemmene foregår nå elektronisk. Siden 2011 har informasjon om LMS-R sine 

aktiviteter blitt sendt inn som artikler i LUFTLED og på foreningens egen FB-side. Alle 

temakveldene har blitt dokumentert med bilder og artikler. Artiklene er utarbeidet av 

styremedlem Odin Leirvåg, er av svært høy faglig kvalitet og har blitt meget godt mottatt.  

Styrets strategi er at epost, Facebook og vår del på LMS’ hjemmeside skal være styrets 

kommunikasjonsportaler med våre medlemmer. Aktivitetsoversikt for vår/høst sendes 

medlemmer på e-post og har blitt oppdatert regelmessig. Styret opprettet i 2017 en egen side på 

Facebook hvor det legges ut informasjon om våre aktiviteter. Facebook har blitt en viktig 

kommunikasjonsportal med våre medlemmer og har ca. 186 følgere. 

Det er viktig å holde fokus på LMS-R sitt formål og devise 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 2022 

Styret har annonsert temakveldene ved spredning av egenproduserte plakater i lokalmiljøet i 

Sola kommune, ved epost og bruk av Facebook.  

Styret har i 2020 og 2021 avholdt sine styre- og medlemsmøter på Quality Airport Hotel 

Stavanger. Denne praksisen vil bli videreført i 2022.  

LMS-R har hatt en stabil medlemsmasse i 2020 og 2021. Styrets strategiske satsing er å få flere 

medlemmer og styremedlemmer blant stadig tjenestegjørende personell i Luftforsvaret i 2022. 
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Tananger 23. februar 2022 

 

Svein Anders Eriksson,  

Leder LMS-R 
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