God jul og godt nytt år!
Årets siste forbundsstyremøte ble avholdt desember. Se også Pro Patria nr. 5 hvor det er reportasje
fra flere av høstens aktiviteter!

Medlemsstatus
Sekretariatet gjennomførte i november en purring på sms til alle som ikke hadde betalt kontingent
for 2018. Etter purringen har 6228 medlemmer betalt kontingent for 2018. Dette er 120 færre enn i
fjor på samme tid. Vi ber alle lokale avdelinger om å følge opp. Husk at medlemmer som ikke har
betalt kontingent ikke har anledning til å delta i NROFs aktiviteter.

Ny generalsekretær
Nåværende generalsekretær tar fatt på nye utfordringer sommeren 2019. Stillingen vil
bli lyst ut på nyåret og interesserte kandidater kan allerede nå merke seg søknadsfristen
14. mars. Tiltredelse vil bli løpet av sommeren eller etter avtale.

?

Møter med politisk ledelse
Presidenten og generalsekretæren har i høst hatt møter med forsvarssjefen, forsvarsministeren (og
samlet politisk ledelse), samt FD IV (Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging) og FD V
(Avdeling for personellpolitikk, kompetanse og felles juridiske tjenester). NROF har stor troverdighet
og vi møter svært stor forståelse når det diskuteres reservistens rolle, stridsutholdenhet og
strukturutholdenhet. Det er ønske om ytterligere bidrag fra NROF i reservistarbeidet.

Bruk av militær uniform
NROFs håndbok gir retningslinjer for bruk av uniform. Her fremgår det at støttemedlemmer ikke kan
bruke uniform, unntatt HV-ungdom som kan bruke uniform i henhold til Forsvarets bestemmelser.
Forbundsstyret har, på bakgrunn av innstramming i Forsvarets uniformsreglement og henvendelser
fra Forsvaret, diskutert bruk av uniform på NROF-relaterte arrangementer. Forbundsstyret har
registrert at Forsvaret ønsker strammere rammer for uniformsbruk og at Forsvaret reagerer på
uhjemlet bruk av uniform. Forbundsstyret erkjente at NROF har et særlig ansvar for å følge opp
uniformsbruk i Forbundet. Dette må påligge enkeltmedlemmer og avdelinger i det daglige, og
Forbundet sentralt for retningslinjer og oppfølging.
Det er viktig å huske på at uniform ikke er et fritidsantrekk.
FS understreker at støttemedlemmer ikke har anledning til å bære norsk militær uniform på NROFs
arrangementer eller på arrangementer hvor man deltar i kraft av sitt medlemskap eller kan oppfattes
å representere NROF.

Arbeidet med den kommende langtidsplanen for forsvarssektoren
Rett før sommeren overleverte Forsvarssjefen et nytt konsept for bruk av reservister til
Forsvarsdepartementet. NROF deltok aktivt i utarbeidelsen og mener at konseptet er et godt
utgangspunkt for det videre arbeidet. Nå gjelder det at dette tas videre, ikke bare for å fylle
«hullene» i styrkestrukturen, men at det utnyttes maksimalt for å øke utholdenheten og
kompetansetilfanget. Her må NROF, både sentralt og ute i organisasjonen, være aktive pådrivere.
Det har derfor blitt etablert en arbeidsgruppe bestående av tidligere forsvarsansatte. Gruppen ledes
av generalmajor (P) Espen Amundsen. Med seg har han oberst (P) Stein Erik Lauglo, brigader (P)
Bjarne Nermo og oberst (P) Knut Støvne.
Arbeidsgruppen skal beskrive muligheter og utfordringer ved bruk av reservister og beskrive hvordan
en økning i forsvarsbudsjettet kan omsettes til økt beredskap og økt utholdenhet i nasjonale krise- og
krigsoperasjoner. Den skal også beskrive hvordan frivillighet kan utnyttes til beste for landets
totalforsvar. Det skal etableres en gruppe som vil være en ressurs som arbeidsgruppen kan trekke på.
Her vil også NROFs lokalavdelinger kobles inn.

Arbeidstid i sekretariatet
De ansatte i NROFs sekretariat er pålagt å følge Arbeidsmiljøloven på samme måte som øvrige i
arbeidslivet. For å gjøre virksomheten bedre planleggbar og sporbar for Arbeidstilsynet, har FS
besluttet at det innføres arbeidstidsbestemmelser for NROF i henhold til Arbeidsmiljøloven (AML).
Bistand til avdelingene vil prioriteres.

Nijmegenmarsjen 2019
Nijmegenmarsjen 2019 blir gjennomført 16. juli til 19. juli. Vi har i 2019, som de andre årene, behov
for frivillige til å arbeide under marsjen.
Det vil være behov for frivillige til å arbeide innen sanitet,
på rasteplassene og i stab i KO.
Innen sanitet er det behov for leger, fysioterapeuter,
sykepleiere og de som er gode til å plastre og stelle såre
føtter.
På rasteplassene er det behov for personell som blant
annet kan ta tunge løft og gjøre pausene til de
marsjerende så hyggelig og enkel som mulig.
I KO er det behov for personell som kan ta i et tak og
gjerne ha erfaring fra kommandoplasstjeneste.
De som blir med og jobber må kunne sette av hele uke
29. For enkelte spesialister vil det kunne være behov for noen ekstra dager i forkant og etterkant,
men dette vil avtales spesielt ut fra funksjon og oppgaver.
Alt personell må ha tilstrekkelige engelske språkkunnskaper.
Er du interessert? Send oss en e-post på nijmegen@nrof.no .

Overnatting i Oslo ved deltagelse på kurs
Det viser seg at NROFs hotellavtale på Hotel Bastion i Oslo ofte er vesentlig dyrere enn andre
hoteller.
Forbundsstyret har derfor bestemt at det normalt er Forsvarets Hotell Perminalen som skal brukes.
Dersom det ikke er plass på Perminalen, skal den reisende benytte rimeligste hotell i sentrum,
dersom dette er rimeligere enn Hotel Bastion (NROFs avtale) eller Thon Hotels (Forsvarets avtale).
Det kan være greit å bruke for eksempel www.hotels.com, www.trivago.no eller www.momondo.no
ved søk etter ledige rom.

Materiellanskaffelse – våpen
Forbundet har nå fått informasjon om at de lange våpnene som er bestilt til avdelingene, nå er på
vei. Vi håper dette skal bidra til økt aktivitet!
Vi har også fått mulighet til å reservere ytterligere et antall våpen. Forbundsstyret har besluttet at vi
skal ha en ny søknadsrunde på disse våpnene, og vil komme tilbake med praktisk informasjon senere.

Brannberedskap
Det er ingen tvil om at NROF har svært mange medlemmer
som ønsker og kan stille opp for å bidra til
samfunnssikkerhet.
Forbundsstyret anbefaler at interesserte tar kontakt med
sitt lokale brannvesen og sjekker ut behovet for personell.
Dersom flere medlemmer i en NROF-avdeling ønsker å
bidra med frivillig innsats, bør en slik henvendelse
koordineres, men ikke være en formell NROF-henvendelse.

Patruljeløp 2019
Patruljeløpet i 2019 vil foregå på Vestlandet og det vil bli fjord, svaberg, skog og fjell. NROF avd.
Haugaland er arrangør. Hverken tid eller eksakt sted er fastsatt, men sannsynligheten er stor for at
konkurransen vil gå i september. Vi håper på god deltagelse fra avdelingene, og anbefaler at man
allerede nå setter sammen lag!

Ny nettbutikk
NROF har nylig inngått avtale med Aksess & Daylight om ny nettbutikk. NROF-medlemmer vil i
nettbutikken finne høykvalitetsprodukter med NROF-logo til gode priser.
-Fordelen med denne løsningen er at vi slipper å kjøpe inn større mengder logoprodukter som så må
lagres. Nå holdes antallet produkter på lager nede og NROF-logoen trykkes på eller graveres på etter
hvert som medlemmene bestiller varer, sier NROFs Morten Wroldsen.
Du finner nettbutikken her.

Høring om forskrift til våpenloven
Medio november var det frist for å sende inn høringsuttalelse til Justisdepartementet. NROFs hadde
to klare tilbakemeldinger:
•
•

NROFs medlemmer skal fortsatt få anledning til å erverve og ha magasiner med
magasinkapasitet større enn 10 for halvautomatiske rifler. (Typisk 30 for HK MR 223)
Få fjernet en feiltolkning av EUs direktiv med krav til at det nasjonale skyteprogrammet må
ha en internasjonal teknisk godkjennelse. EUs direktiv er veldig klart på at internasjonal eller

nasjonal godkjennelse av skyteprogrammer likestilles. EU-direktivet har heller ikke et krav
om at den enkelte skytter må drive en form for sportsskyting som er anerkjent av en
internasjonalt godkjent skytterorganisasjon, slik departementet beskrev, så lenge aktiviteten
er godkjent av norske myndigheter
Hele høringsuttalelsen kan leses her.

Pro Patria
Årets siste Pro Patria er på vei til postkassen din. Merk at medlemskontingenten for 2019 ligger som
vedlegg til bladet.

SMS-varsling
Sekretariatet har, på vegne av forbundsstyret, undersøkt og hentet inn tilbud fra flere leverandører.
Hovedkonklusjonen er at FS ikke ser det formålstjenlig å anskaffe ett felles system til bruk for
forbundet. Sms-tjenester kan være hensiktsmessig i tillegg til de gratistjenestene som finnes (e-post
og facebook), men at behovet og kompleksiteten vil variere ganske mye for avdelingene.
Avdelingene har fått tilsendt et eget skriv om anbefalinger og videre fremrykning. Forbundsstyret
ønsker en tilbakemelding fra avdelingene innen 15. januar.

Ny hjemmeside for NROF
Den nye hjemmesiden nærmer seg fullføring. Den største forskjellen fra nåværende side er at den
nye blir responsiv. Det betyr at
designet tilpasser seg den digitale
plattformen du bruker. Siden blir like
bra og oversiktlig enten siden leses på
pc,
nettbrett
eller
mobil.
Publiseringsverktøyet som brukes er
Wordpress.
Alle avdelinger vil få tildelt én bruker
til sine lokale sider. Deretter er det opp
til hver enkelt avdeling å tildele tilgang
til siden til aktuelle «redaktører». Det
blir dermed lettere for den enkelte
avdelingen å tildele og frata tilgang når
det
skjer
endringer
i
styresammensetningen.
Sekretariatet skal nå bruke noe tid på
selv å lære siden godt, lage
brukermanual for lokalavdelingene og
fylle siden med innhold så langt det lar seg gjøre.

Vinterkurs i Ånn 3. – 10. mars
Kurset er et samarbeid mellom de nordiske reserveoffisersforbundene og gjennomføres i Sverige.
Kurset vil omfatte grunnleggende vintertjeneste og
vinteroverlevelse,
skimarsj,
vinterbivuakk,
nødbivuakk, sanitet med fokus på kulde og vinter,
isredning med mer.
Kurset holdes på engelsk og det vil være deltagere fra
flere land. Avhengig av forkunnskaper, deles
deltagerne inn i grupper.
Det vil være en kursavgift på kr. 1000,-. Det er full
pensjon og deltagerne tar kun med seg personlig
vinterutstyr.
Ånn Kursgård ligger i Jämtland, 13 mil fra Trondheim.
Les mer her!

Spørsmål og innspill til NROF sentralt
Forbundsstyret og sekretariatet er opptatt av god kontakt med medlemmer og avdelinger, og ønsker
å legge til rette for at aktiviteten lokalt blir best mulig. Vi er derfor glade for innspill og kommentarer
Her er våre telefonnumre:
Hovednummer

22 47 82 40

Jørgen Berggrav

916 95 058/22 47 82 41

Ståle Sandholt

913 67 716/22 47 82 49

Camilla Briså

926 97 613/22 47 82 46

Morten Wroldsen

901 44 535/22 47 82 48

Harald Blikra

22 47 82 40

Postadressen vår er NROF, PB 1550 Sentrum, 0015
Oslo.

Husk e-postadressene til sekretariatet
De nye e-postene har ny suffix. Nå gjelder @sekr-nrof.no og ikke @nrof.no til sekretariatet.
Alle avdelingenes e-postadresser er som tidligere: avdelingsnavn@nrof.no .

Følger du med på NROFs hjemmeside?
Sørg for å holde deg oppdatert! Finn enkelt og
raskt oversikt over DIN lokale avdeling eller
aktiviteter som arrangeres sentralt. Følg med på
nyheter og utlysninger. Er det noe som mangler?
Send oss innspill på post@sekr-nrof.no
Vi får stadig flere følgere på Facebook og er nå
godt over 3500 følgere.
Følg med på www.nrof.no og på Facebook: https://www.facebook.com/NROFreserve

