
Møtereferat fra Konstituerende Generalforsamling i Scramble 
 
 
Observatoriegaten 25  21.januar 2015  KL. 19:00 
 
 
Tilstede: Carl Stousland 
  Vilhelm Nicolaysen 
  Thorleif Schjelderup      
  Lars Rørvik 
  Ola Roald 
  Gerd Stousland 
  Halvor Stousland Hafting 
 
SAKSLISTE 

1. Formann ønsker velkommen 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Valg av dirigent og referent 
4. Redegjørelse og godkjenning av stiftelsesdokument og vedtekter  
5. Styrets årsberetning 
6. Økonomi og regnskap 
7. Behandling forslag om æresmedlemmer, veteraner og Cato Guhnfeldt 
8. Presentasjon av prosjekt Kjeller v/ Ola Roald 
9. Eventuelt 

. 
Sak 1. Formannen ønsker velkommen 

Formannen ønsket velkommen og fortalte litt om ideen og filosofien bak opprettelsen 
av Scramble. 

 
Sak 2. Godkjenning av innkalling 
 Innkallingen ble godkjent uten kommentar 
 
Sak 3. Valg av dirigent og referent 
 Carl Stousland ble valgt til dirigent, Vilhelm Nicolaysen til referent 
 
Sak 4. Redegjørelse og gjennomgang av stiftelsesdokument og vedtekter 

Stiftelsesdokumentet og foreningens vedtekter ble gjennomgått og godkjent uten 
kommentarer. Styret var beslutningsdyktig ved de fremmøtte. Ola Roald hadde 
fullmakt fra Bjørn Roald.   

 
Sak 5. Styrets årsberetning.  
 Formannen påpekte at dette blir en månedsberetning da Scramble jo er nyopprettet.  

Foreningen er etablert og vi har fått vår logo og hjemmesider. Kjennskap til vår 
eksistens er i ferd med å bre seg, både i inn- og utland. 
Av påbegynte prosjekter har vi Kjeller prosjektet (se sak 8) og innsamling av 
minnesobjekter (eller kopi av disse) som loggbøker, brev, historier og lignende. 
Tilsvarende ønsker vi å samle en oversikt over minnesmerker, oppført i inn og utland 
som kan knyttes til innsats som ble ytet av det Norske Flyvåpenet under 2. 
Verdenskrig.  



Det arbeides også med opprettelse av et medlemsregister og et hensiktsmessig 
dataprogram for styring av dette. Foreløpig benyttes et enkelt gratis system, men dette 
vil vi nok vokse fra relativt raskt og må belage oss på å betale en minimal årsavgift. 
Det er også knyttet kontakter med krigsveteraner som har sagt seg villige til å 
presentere erfaringer.  

 
Sak 6. Økonomi og regnskap. 

Vi har ca. 8000,- i innbetalt kontingent og bidrag, men det meste av dette går med til 
kostnaden for kunngjøringen av etableringen av Scramble. ( ca 7700,-) 

 
Sak 7. Behandling forslag æresmedlemmer; våre veteraner og Cato Guhnfeldt. 

Følgende ble vedtatt opptatt som æresmedlemmer: 
Alle våre gjenlevende veteraner  fra flyvåpenet under 2 verdenskrig. Begrunnelse var 
unødvendig. 
Cato Guhnfeldt vedtas deretter inntatt som æresmedlem, for sitt fantastiske 
engasjement og for de praktverk han har levert om menn og kvinner tilknyttet  331 og 
332 skvadronene under 2. Verdenskrig.  
Det ble vedtatt å lage et æres diplom for alle gjenværende veteraner som vi måtte 
kunne finne.  I samme kontekst vil vi se på muligheten for å få laget en pin/knapp med 
vår logo. Vi ser nærmere på utforming av denne. 
Vi ønsker, i den grad det er mul-g, å markere våre æresmedlemmer. Styret ser på dette.  
 

Sak 8. Presentasjon av prosjekt Kjeller v/Ola Roald 
Ola holdt en presentasjon rundt ideen om å bevare Kjeller som en aktiv og levende 
veteran/museums flyplass. Kjeller er i dag en av verdens to eldste inntakte flyplasser. 
Grunn ideen var er å skape et område som kombinerer bevaring av vår flyhistorie og 
samtidig opprettholder arealer for næringsvirksomhet og boliger. Skape et unikt  og 
aktivt område på mange plan. Her vil man etter hvert kunne få naturlige 
”påbygninger” som museer, minnesmerker og annet knyttet til eldre norsk flyhistorie. 
Det er Ola og Carl som på nåværende tidspunkt har arbeidet med planforslag inklusiv 
politisk bearbeiding. Mer om dette og illustrasjoner vil bli lagt ut på hjemmesiden vår 
etter hvert.  
 

Sak 9. Eventuellt 
Ingen spesielle saker var kommet inn, men da ordet var fritt diskuterte vi følgende 
temaer: 
Innsamling av effekter og digitalisering av historiske dokumenter, og hvordan dette 
kan og bør presenteres/publiseres.. 
Avholde medlemsmøter hvor vi kan ha eksterne foredragsholdere og også 
presentasjoner fra egne arkiver og kilder. Møtefrekvens ble foreslått til ca hver 2. 
måned.  Styre setter opp dato og tema for et slikt medlemsmøte. 
Forespørre Cato Guhnfeldt om han kan foredra om hvordan man kan finne 
informasjon i arkiver. 
Dette kan være et punkter til neste møte.  
 

Møtet ble hevet ca. Kl 21:30. 
 
 
Referent 
Vilhelm Nicolaysen 


