Aksjonsliste AOC Arctic Roost
Pkt

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

1

Redaksjonelt i Militærteknikk

Knut

Neste møte Uklar

Proxy til Werner. Werner ønsker å bidra på dette området. Knut
følger opp saken på vegne av styret.

2

Innrapportere nytt styre

Ove

Umiddelbart Pågående

Fikk komplettert persondata på styremøtet og skal
innrapportere ny styresammensetning og årsmøtereferat til
Altinn/Brønnøysund etter styremøtet.

3

Komité liste utarbeides

Ove

Neste møte Pågående

Liste over løpende komitéer og deres medlemmer utarbeides.

4

Kontakte uteksaminerte EK soldater for Knut
rekruttering

Neste møte Når
relevant

Knut følger opp og rapporterer til styret hvilke aktiviteter som er
gjort.

5

AOC EK dag 2017

Neste møte Pågående

Uke 49 er nevnt som tid for EK dag

-

Fastsette dato

-

Utarbeide agenda

-

Utarbeide finansieringsforslag

-

Finne samarbeidspartnere

Harald

Status

Kommentar

Temaforslag: Droner, Ukraina, Gilli, George CESMO (Red
Baron), Industripresentasjoner
Finansiering: styret foreslår et opplegg a la Leverandørmessen
på Akershus med bidrag fra industrien for messestand.
Invitasjon målrettet til enkeltpersoner. Harald snakker med Erik.

-

Styret mener at en folkelig vinkling er viktig slik at viktigheten av
EK og konsekvensen av manglende EK kommer klart frem for
de som ikke har faglig bakgrunn innen området. Med andre ord:
Ikke er internarrangement!
Programkomitéen (med forsterkninger) må komme i gang
snarest dersom dette skal kunne la seg gjennomføre. Hele
styret må påregne å bidra i tillegg til gode krefter utenfra (f.eks
FFI).
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Årsplan 2017 AR

7

Nest
styremøte

Pågående

Det kan være nyttig å ha et årshjul som et hjelpemiddel til
styret. Presidenten påbegynner dette og tar gjerne innspill på
neste styremøte.

Hvordan hjelpe pensjonister til å
Erik/Jahn A
beholde klarering en periode slik at de
kan bidra med sin kompetanse? Tore
Belsnes har bedt Arctic Roost om hjelp
på området.

Neste
styremøte

Pågående

Styret mener at AR vanskelig kan bidra direkte på området, da
vi ikke har klarering/autorisering selv. Erik/Jahn sjekker hva har
Dyrdal gjort?

8

Sende epost til medlemmene med
oppfordring om å se på hjemmesiden

Ove/Tore

1.4.17

Nytt

Ove lager utkast. Tore sender ut.

9

Medlemsmøte Bergen

Pål Henning

6.4.17

Pågående

Pål Henning har laget agenda. Noen justering må gjøres på
lokasjon. Invitasjonen må snarest sendes ut slik at evt deltakere
fra øst kan bestille transport.

Pågående

Oppfordring er gitt til styret, Styret foreslår å repetere
nominasjon av Gaute Dyrdahl.

10

-

Organisering

-

Invitasjon

AOC nominasjoner

Ove

Inv: 24.3

Harald

Inne AOC
frist

Erik (og Ove) har teksten fra forrige gang. Må kanskje
fintrimmes.
Finn flere!
11

Forenklet påmelding AOC medlemskap Knut

Neste
styremøte

Pågående

Vi ønsker å lette prosessen med innmelding i AR/AOC. Knut
ser på tiltak for å fremme dette.
Har sett på Google Docs som verktøy.
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