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Artilleriets  offisersforening 

 
         Etablert 1896 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Kjære medlem!     
 
 

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SØNDAG 21.03.2021     

1.  Møtet startet kl 1700. Fem medlemmer var tilstede på Teams og tretten medlemmer hadde gitt fullmakt. 
Møtet var AOFs første årsmøte som ble gjennomført digitalt. 
 

2.  Innkalling med saksliste ble godkjent mot en stemme 
 

3.  a Som ordstyrer ble valgt Jan Petter Husebye mot en stemme 
b Som referent ble Thor Walter Eriksen valgt enstemmig. 
c Som protokollvitner ble følgende enstemmig valgt: Jørgen Riiser og Pål Walum 
 

4.  SAK 1: Innkjøp av bestemannspremier. Etter en kort drøfting ble det besluttet at det kjøpes inn 
bestemannspremier (sabler) for inntil 100.000,-. De vil deretter gradvis bli overlevert til 
Artilleriinspektøren slik vi har gjort tidligere, etterhvert som det trenges til premieutdelinger. 
 

5.  SAK 2:  Uttak av æresmedlem. Det er to medlemmer som hver på sin måte har betydd mye for foreningen 
de noe over 10 siste årene. Kandidatene har bidratt med og ledet utflukter for oss, bistått med foredrag og 
ellers satt oss i kontakt med og vært bindeledd til miljøer og enkeltpersoner som har vært gunstig for 
foreningen å komme i kontakt med. Det er vanskelig å skille dem fra hverandre på den måten at en av 
dem kan prioriteres foran den andre – de har begge to betydd mye for oss.   
 
Etter en kort drøfting ble det enstemmig besluttet at både Finn Kampestuen Berntzen OG Kjetil Johansen 
utnevnes til nye æresmedlemmer. Tilsammen etter dette har AOF tre æresmedlemmer: Egil C Bakke,  
Finn Kampestuen Berntzen og Kjetil Johansen.  
 
De to første sakene tok ca 20min å drøfte. 
 

6.  SAK 3: Instruktørkurset og videre framdrift: Denne saken tok lang tid å drøfte (ca 1 time). Man kom 
likevel til slutt fram til en løsning der kurset fortsetter slik at uteksaminering kan skje til sommeren, tross 
alle tiltak og tilpasninger for å tilfredsstille Korona-bestemmelser underveis slik vi har klart til nå: 
  
En stemte blankt, og de øvrige 17 stemte for følgende beslutning: Kurset fortsetter. Kurselevene tas med 
på en kvalitetssikring av kurskompendiet etter at styret har det ferdig 18.04.2021. Kursopplegget sendes 
over til NoA etter at kurset er ferdig, som kunngjort til NoA for over et år siden. 

 
7.  Det ekstraordinære årsmøtet ble avsluttet kl 1820.  

 
 
 
 Jørgen Riiser     Thor Walter Eriksen    Jan Petter Husebye  Pål Walum 
 Protokollvitne 1    Referent     Formann    Protokollvitne 2 
 (Sign)      (Sign)     (Sign)    (Sign) 
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9Styresammensetning/Kontaktpersoner  01.06.2019-31.05.2021 :     Pål Heimtoft Walum, Kasserer, Orrhaneveien 7, 1555 SON,  Mob 9823 2876 
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