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VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I AOF 15.05.2022 
 

SAK 3 : Årsmelding fra styret på 3 sider (vedlegg 1)    > > >  > > >  > > > 
 

SAK 4 : Regnskap (vedlegg 2) – ettersendes når godkjent av revisor)  
 

SAK 5 : Kontingent foreslås uforandret på kr 150,- pr år for ordinært medlemskap, og  
 uforandret kr 75,- for støttemedlemskap uten stemmerett. 
 

SAK 6 : Styrehonorar foreslås justert kr 1.000,- pr styremedlem. 
 

SAK 7 : Budsjett foreslås som følger for 2022-2023.  
 

       Inntekter   Utgifter  Kommentarer 
  1 Kontingent      8.500,-      Som budsjettert for 2022-2023 
  2 Gaver   15.000,-       Antatt nivå basert på erfaringer 
  3 Styrehonorar          4.000,- Nedjustert   
 4 Kontingent NSU og NoA      1.300,-  Uforandret 
  5 Kontingenter skytterlag Koppang     2.000,- For å nytte banen til saluttkurs 
  6 Medlemsaktiviteter    15.000,-  Inkl tiltak for å hedre Ob Gamst 
  7 Drift NAT og nettsider          1.200,-  NAT i nett utgave for å spare.  
  8 Trykking av NAT      6.000,-      6.000,- For oversending Riksarkivet m.fl 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  Sum    29.500,-   29.500,-  
 

SAK 8 : Ingen forslag om vedtektsendringer 
 

SAK 9 : Innkomne saker:  
Fra styret1: Fjorårets årsmøte besluttet at Oberst Gamst Medaljen (OGM) som skulle deles ut kun til 
de som et årsmøte beslutter at er verdig til å motta OGM, og navnga i 2021 følgende personer 14 
personer (herav 11 nålevende) til å motta medaljen:  
 

Æresmedlemmene (både nåværende og tidligere):  Oberst Gamst, Oddvar Wæhler, Stein Bjørnsen 
(alle disse tre post mortem). Videre Finn Kampestuen Berntzen og Kjetil Johansen. 
 

For særskilt innsats og/eller for forhold som er svært viktige for AOF: Instruktører på det første 
instruktørkurs for saluttering siden 1896 som AOF har gjennomført (Ingen andre har utdannet noen 
instruktører ifm saluttering heller oss bekjent)...: Odd Ulleberg, Terje Øygard, Jan Petter Husebye og 
Jørgen Riiser. 
 

For særskilt innsats og/eller for forhold som er svært viktige for AOF: Hjelpe-instruktører på det 
første instruktørkurs for saluttering siden 1896 som AOF har gjennomført...: 
Tom Gullesen, Tone Strand, Steinar Dahle, Knut Ballangrud og Arnstein Tranøy. 
 

Forslag til vedtak:  «Styret gjennomfører tildeling av OGM til nevnte personer ovenfor, og i tillegg til 
Pål Sagen (hotelleier på Koppang, Sjef for Norsk kultursenter på Koppang, antikvariat-eier i Oslo, og 
ekspert på Norges første 50år, fra 1814-1864. Videre innehaver av den Gylne Stjerne), OG  
Asgeir Myhre for å ha vært hoved drivkraften bak at man klarte å overta den gamle krigsskole T10» 
 

Fra styret2: Det er viktig som Oberst Gamst sa, at man må ta vare på historien. Det er derfor følgelig 
også viktig at nummer av NAT fortsatt blir sendt inn til Riksarkivet eller annet tilsvarende arkiv for 
langtids-lagring, slik som tidligere Artilleriet sørget for. Her må AOF ta et selvstendig initiativ for sitt 
eget blad for å sikre at langtidslagring blir ivaretatt på en god måte. 
 

Forslag til vedtak: «Det kan tas av Fondsmidler framover, til å sikre langtids-lagring av NAT for deri-
gjennom å sikre at historie blir ivaretatt. Antatt årlig behov er i området ca 5-6.000,- inkl trykking.» 
 

SAK 10: Valg: Mht valgkomiteen er det stadig ingen som vil være med der. Ref vedtektene vil da 
styret fungere som valgkomite. Det er Kun Pål Walum står på valg i år (aksepterte å sitte ett år til 
ifjor). Det må finnes og velges nytt styremedlem etter Pål Walum dersom han ifm årsmøtet 
15.05.2022 ikke ønsker å bli med videre. Styrets forslag i så tilfelle: Petter Thomassen.  


