Norwegian Chapter of the Association of Old Crows (AOC)

Arsberetning 2014
Styret
Styrets sammensetning i 2014 var:








President
Visepresident
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

: Robert Herber (Teleplan Globe)
: Tom‐Ivar Punsvik (LST)
: Øyvind Thingsrud (FFI)
: Knut Sandved (LOI/FEKS)
: Werner Fuchs (TINEX)
: Tor‐Odd Høydal (FFI)
: Jan Klausen (FLO/Luft)

Valgkomiteen har bestått av:




Per William Bertelsen (LOI/FEKS)
Harald Hovland (FFI)
Christian Fuchs (TINEX)

Styret har gjennomført:





5 styremøter
Medlemsmøte i Oslo
Julebord
Årsmøte

Aktiviteter
Årsmøte
Årsmøtet ble avhold den 5. februar 2014 ved Teleplan Globe på Lysaker. President Robert Herber var
ordstyrer og det serveres pizza og brus. I tillegg til styrevalget og de øvrige obligatoriske punkter på
agendaen, ble det også gjennomført et interessant foredrag av Erik Bamford fra Forsvarets EK
fagmyndighet om oppgaver og organisering av den nye fagmyndigheten. Til slutt takket presidenten
avtroppende sekretær Øystein Borlaug og avtroppende medlem i valgkomité Øystein Bringe for sin
innsatts for Arctic Roost og ønsker Øyvind Thingsrud hjertelig velkommen i styret som ny sekretær.
Medlemsmøte i Oslo
Medlemsmøtet i Oslo ble gjennomført 20. november på Scandic Hotell Solli i forkant av julebordet.
Helt tilfeldig ble dette møte et uformelt kick‐off på samarbeidet mellom tyske Red Baron Roost og
Arctic Roost. FEKS (Rygge) hadde i denne uken besøk fra tyske EK offiserer og inviterte dem med på
medlemsmøtet/julebordet. På vegne av den tyske AOC‐presidenten avholdt maj. Bauer en
presentasjon om Red Baron Roost. Videre presenterte Harald Hovland fra FFI sine tanker om
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fremtidige EK trender og holdt Sjef FEKS oblt. Frode Sæther et innlegg om organisering og oppgaver
til Forsvaret EK Støttesenter.
Julebord
For andre gang ble det gjennomført et julebord i regi Arctic Roost. 15 medlemmer og 5 tyske gjester
samlet seg på Scandic Hotell Solli til hyggelig samvær og god mat den 20. november 2014. Arctic
Roost sponset opplegget med 300 kroner per person. Kostnad per deltaker kunne dermed holdes lavt
på 200 kroner pluss drikke. Samlingen ble svært vellykket og det ser ut at julebordet blir en ny
tradisjon i Arctic Roost.
FFI/AOC EK Symposium 2014
12. og 13. november 2014 organiserte Forsvarets Forskningsinstitutt i samarbeid med Arctic Roost et
meget vellykket EK Symposium i Fanehallen på Akershus Festning (Oslo). Over 130 deltakere fra
Forsvaret og Industri var samlet for å høre om EK‐systemer, trender i EK‐relatert teknologi og
erfaringer fra EK‐operasjoner og øvelser. Arctic Roost presidenten holdt foredrag om foreningens
oppdaterte EK‐visjon og om forholdet mellom Cyber og EK i Norge. Videre ble nylig avdøde AOC‐
medlem Øyvind Garvik posthumt hedret på symposiet for sin innsats innen EK.

Samarbeid mellom Arctic Roost og Red Baron Roost
Høsten 2014 ble det knyttet tettere bånd mellom tyske Red Baron Roost og Arctic Roost. Red Baron
president Michael Arlt og Arctic Roost president har etablert kontakt med hverandre og avtalt å
arrangere et formelt møte om samarbeidet i løpet av våren 2015. Styremedlem Werner Fuchs i Arctic
Roost følger opp kontakten med den tyske søsterforeningen.

AOC‐pris til Arctic Roost medlem
Arctic Roost medlem kapt. Pål Henning Kvalsvik (KNM‐T) fikk tildelt AOC Military Service Award 2014
for sin innsats relatert til Operation RECSYR. Det er første gang en Arctic Roost medlem får denne
prestisjetunge prisen tildelt av AOC i USA.

Publisering oppdatert EK Visjon 2025
Oppdatert Visjon om EK i Norge ble publisert 1. november 2014. Tidshorisonten er nå utvidet til
2025. Største endring i dokumentet er tilføyelsen av et nytt kapittel som omtaler forholdet mellom
Cyber og EK.

Nye websider
Arctic Roost sine websider på internett (www.arcticroost.org) er kommet online igjen i 2014.
Overgangen til en ny webleverandør i sommer 2013 førte dessverre til midlertidig nedleggelse av
websidene. Takket webmaster Knut Sandved er Arctic Roost på Internett igjen i forbedret utgave.

Robert Herber
President Arctic Roost
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