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Arsberetning 2015
Styret
Styrets sammensetning i 2015 var:



President
Visepresident







Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

: Ove Ladegaard (Rohde & Schwarz)
: Tom‐Ivar Punsvik (LST) /
Tore Smestad (FFI) erstattet Punsvik siste halvdel av 2015
: Øyvind Thingsrud (FFI)
: Werner Fuchs (TINEX)
: Pål Henning Kvalsvik (KNMT)
: Tore Smestad (FFI)
: Jan Klausen (FLO/Luft)

Valgkomiteen har bestått av:



Erik Bamford (LOI)
Christian Fuchs (TINEX)

Styret har gjennomført:







6 styremøter
Årsmøte (Rygge)
Medlemsmøte under AOC Electronic Warfare Europe i Stockholm
Medlemsmøte i Bergen
Medlemsmøte i Oslo (Kjeller)
Julebord (Oslo)

Aktiviteter
Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt 27. jan 2015 ved Rygge flystasjon kl 18:30. Visepresident Tom‐Ivar Punsvik
ønsket alle velkommen og ledet møtet i president Robert Herber´s fravær. Totalt var det 14
fremmøtte. I tillegg til de faste punktene som et årsmøte må inneholde, som godkjenning av
innkalling, gjennomgang av styrets beretning og regnskap, innkommende saker samt valg, ble et
faglig innlegg holdt av Maj. Per Jørgen Tiller om P3 Orion – Maritime Patrol Aircraft. Enkel bevertning
i form av pizza og mineralvann ble servert.
15th Annual AOC Electronic Warfare Europe 26. – 28. mai i Stockholm
Under de store AOC‐konferansene pleier vanligvis presidentene fra de forskjellige chapters treffes for
felles utveksling av informasjon om f.eks. hvordan de forskjellige lokale avdelingen arbeider, lokale
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forhold, osv. I år gjennomførte vår president et møte med Red Baron Roost´s president Micheal Artl
hvor de blant annet gikk igjennom Arctic Roost´s aktiviteter inneværende år.
I tillegg benyttet vi sjansen til å samle de av våre medlemmer som deltok på symposiet til et sosialt
medlemsmøte, der også president Arlt var tilstede. Det ble en hyggelig kveld for alle som var med.
Medlemsmøte i Bergen
Medlemsmøtet ble avholdt 17. sept kl 9 ‐ 15 ved «Briggen» ved Haakonsvern. Denne gang ble det
invitert til et åpent medlemsmøte i vanlig arbeidstid da vi ønsket å rekruttere flere medlemmer fra
Vestlandet. Hovedtemaet «Life cycle cost» ble tatt opp både under innleggene og under en
workshop med grupper fra både Forsvaret og industri. Det ble holdt følgende innlegg: Overview of
planned EW projects» ‐ Kapt Kvalsvik, «EW systems, standards, interfaces and life cycle support» ‐ Dr.
Galda, R&S, «Electronicon – life cycle contributions from local industry» dir Simonsen, «Trial NEMO
2016» – Orlogskaptein Haugen. Det ble en god dialog mellom industri og forsvar der begge parter
åpent diskuterte utfordringer rundt temaet. Oppsummert var møtet en suksess med 15 ‐ 16
deltakere fra både Forsvaret og fra industrien.
Medlemsmøte i Oslo
Medlemsmøtet ble gjennomført på Kjeller ved Kunnskapsbyens hus rett utenfor FFI, tirsdag 20. okt kl
18:00 – 20:30. Frode Sæther, sjef FEKS ble forhindret fra å holde sitt innlegg «Forsvarssjefens
utredning ‐ hvordan blir den nye operative struktur?», men Erik Bamford steppet inn på kort varsel
og holdt hans foredrag til alles tilfredshet. Knut Ellingsen fra Tinex holdt det andre interessante
foredraget denne kvelden med tittelen «Counter UAV». Det ble et fint møte og begge
foredragsholderne holdt engasjerende innlegg for de fremmøtte medlemmene.
Julebord
Julebordet ble avholdt på samme sted som sist år – Scandic Hotell Solli i Oslo, onsdag 25. nov kl 18.
Pga vansker med å finne en ledig foredragsholder ble dagens foredrag erstattet med en
introduksjonsrunde rundt bordet hvor de enkelte deltakerne fortalte litt om seg selv og deres virke
innen EK. Deltakerne ble deretter oppfordret til å ta ordet og fortelle EK‐historier under maten.
Julebordet forløp med god mat og drikke samt morsomme historier, og deltakerne lot til å hygge seg
utover kvelden.

Engelsk resymé av EK Visjon 2025
Opprinnelig var forslaget at det burde utarbeides en engelsk versjon av visjonsdokumentet, men
dette ble senere endret til et kortere engelsk resymé av dokumentet med målgruppe AOC‐
medlemmer internasjonalt samt Forsvaret internasjonalt. Det engelske resymé er forelagt komitéen
som opprinnelig utarbeidet visjonsdokumentet for kommentarer. Imidlertid har det fra annet hold
kommet kommentarer på at visjonsdokumentet inneholder informasjon som bør unndras
offentlighet. Styret vurderer om dokumentet kun bør legges ut på passordbeskyttet web, men at det
engelske resyméet kan legges ut åpent.

AOC awards
Det er viktig at personer og enheter som gjør en ekstrainnsats blir promotert som kandidater til AOC
awards. Det er en lang rekke priser som man kan innstille kandidater til, både innen de mange
militære feltene samt innen industri og akademia. De militære prisene går ofte til amerikanske
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operatører eller avdelinger, men det finnes unntak, også norske. Industri‐ og akademiaprisene gis
først og fremst for fremstående forskningsresultater og til kandidater med lang og tro tjeneste innen
EK‐arbeid. Styret har søkt innspill fra medlemmene, men fikk ikke noen kandidater denne gang. Vi
oppfordrer imidlertid medlemmene til å foreslå kandidater til inneværende års nominasjon som må
være styret i hende innen 1. april 2016.

Arctic Roost´s æreskråke
Hedersbevisningen «æreskråke» er Arctic Roost sin høyeste utmerkelse som gis til medlemmer som
gjennom et langt liv har arbeidet aktivt for EK, enten i Forsvaret, industri eller akademia. For 2015 ble
hedersbevisningen delt ut til Gaute Dyrdal under KNM Tordenskjolds juleavslutning. Det ble en veldig
fin og høytidelig overrekkelse med både Sjef Sjøforsvarets skoler og Sjef Tordenskjold til stede.
Jubilanten satte tydelig stor pris på utmerkelsen.

Oppdatering av Arctic Roost web
Det arbeides med å legge inn passordbeskyttelse på vår web‐side slik at presentasjoner fra
medlemsmøter osv. kan legges der for medlemmene, men samtidig være beskyttet for allment
innsyn. Denne løsningen vil ikke kunne benyttes til gradert informasjon – alt på vår web‐side må
være ugradert.

Ove Ladegaard
President Arctic Roost
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