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Referat 

Møtedeltakere: 

Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz  
Knut Ellingsen, Tinex 
Harald Hovland, FFI 
Tore Smestad, FFI 
 

Distribusjonsliste: Styret 

Møtedato og 
tidspunkt: 

2017.10.09, kl. 18:00 

Sted: Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo 

Referent: Tore Smestad 

Dato for referatet: 2017.10.19 

Vår ref.:   

Vedlegg: Aksjonsliste av 9/10-2017 

 

AOC - Arctic Roost styremøte 

1 Bakgrunn 
1. Oppfølging av oppgaver  
2. Tidligere utførte styremøter 

2 Agenda  
I henhold til den foreløpige sakslisten i innkallingen utsendt på e-post 7/9: 
1. Godkjenne innkalling 
2. Godkjenne referat fra siste styremøte (29/8-2017) 
3. Gjentakende standardsaker 

3.1 Web’en 
3.2 Nytt fra komiteene 
3.3 Gjennomgang av aksjonslisten 

4. Nye saker 
5. Eventuelt 
6. Neste møte 
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3 Referat 

3.1 Godkjenne innkalling 
Godkjent. 

3.2 Godkjenne referat fra siste styremøte 
Godkjent. 

3.3 Gjentakende standardsaker 
3.3.1 Web’en 
Hjemmesiden har fått en del oppdateringer, spesielt er det lagt inn presentasjoner fra 
konferansen «AOC EW Europe» 6.-7. juni 2017. Det er også lagt inn beskrivelse av 
innbetaling av norsk kontingent med VIPPS samt info om påmelding til AOC sentralt. Her 
mangler imidlertid en mer detaljert beskrivelse som sekretær og web-ansvarlig jobber med. På 
møtet ble det forgjeves forsøkt å logge inn via «Medlemmer login» og «Styret login», sekretær 
sjekker ut dette med web-ansvarlig. 
3.3.2 Nytt fra komiteene 
Den forsterkede Programkomiteen har hatt den planlagte EK-dagen 5/12 som viktigste 
aktivitet. På møtet ble det rapportert at komiteen ikke ser seg i stand til å gjennomføre dette 
med ønsket ambisjonsnivå siden nøkkelpersoner ikke vil være tilgjengelig i planleggingsfasen 
framover. Styret bestemte da å utsette arrangementet, tentativt til april/mai.  
Øystein Borlaug er utnevnt til leder av valgkomiteen; han blir (i henhold til «Årshjulet») 
tilsendt påminnelse om å starte arbeidet med å finne nødvendige medlemmer til nytt styre (ble 
gjort av Ove på møtet). 
Listen over komiteene ble på møtet supplert med epost og telefon til nesten alle komite-
medlemmene. Sekretæren tilskriver komitelederne ut fra rapportering om aktivitet til årsmøtet. 
Knut tar kontakt med historiekomiteen ut fra mulig historieinnlegg i Militærteknikk. 
3.3.3 Gjennomgang av aksjonslisten (se bakerst i referatet) 
Pkt 1 Mulig innlegg i Militærteknikk; Knut tar kontakt med historiekomiteen (se 3.3.2). 
Pkt 11 Forenkling av innmelding og info medlemskap i AOC/Arctic Roost på hjemmesiden; en 

del er gjort her, og en detaljert beskrivelse er på trappene (se 3.3.1). 
Pkt 12,13,14 Om at Kasserer får tilgang/kontroll over bankkonto for innbetaling av 

medlemskontingent. Ove sjekker alternativer og følger opp.  
Pkt 16 Tore sjekker login på hjemmesiden (se 3.3.2) 
Pkt 17 Tore tilskriver komitemedlemmene mht status for årsmøtet (se 3.3.2). 
Pkt 18 Ove kontakter Anders Martinsen (UAS Norway) mht presentasjon på 

medlemsmøte 8/11 (se 3.4). 
Pkt 19,20 Harald kontakter Jonas Moen (FFI) mht presentasjon på medlemsmøte 8/11 (se 

3.4) og avbestiller Fanehallen for 5. desember (se 3.3.2) 
Pkt 21 Ove sjekker lokale og budsjett for julebord 12. desember (se 3.4). 
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3.4 Nye saker 
Her ble det under møtet behov for å avklare arrangement og datoer; dette ble: 

- Medlemsmøte på/ved FFI 8. november kl. 18-20; Tore ansvarlig, Ove sjekker 
foredragsholder fra UAS Norway, Harald sjekker foredragsholder fra FFI. 

- Arctic Roost julebord hos R&S kl. 18-20; Ove ansvarlig for lokale. 

3.5 Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 

3.6 Neste møte 
Neste styremøte: Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo tirsdag 28/11 kl. 18:00 
(styremøtet ble opprinnelig planlagt til 5/12, men framskyndet en uke før). 
 
 
 
 
 
 

Aksjonsliste AOC Arctic Roost 
Per dato: 09.10.2017 
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