
 

Nyhetsbrev 
 

 

NROFs forbundsstyre holdt årets første møte på Akershus festning lørdag 9. februar. Her er noen av 
sakene som ble diskutert. 

Formannskonferansen 2019 
NROFs formannskonferanse i 2019 vil bli gjennomført 
hos Justissektorens Kurs- og Øvingssenter i Stavern 
(tidligere Luftforsvarets befalsskole) lørdag 10. og 
søndag 11. mai.  

Grunnet reisetid fra hele landet, vil det være 
fremmøte senest kl. 12 på lørdag. FK avsluttes innen 
kl. 15 på søndag.  

Deltagerne organiserer selv sine reiser som dekkes 
etter reiseregning når reisen er gjennomført. Reisen 
skal baseres på bruk av offentlig transport og bruk av 
egen bil dekkes bare etter forhåndsgodkjenning. Alle 
avdelinger har fått tilsendt innkalling på e-post. 

I utgangspunktet stiller avdelingene med kun én 
deltager; fortrinnsvis formann/leder. 

I løpet av lørdagen vil det bli flere forsvarsfaglige oppdateringer i form av foredrag. 

Reservister – kapital for nasjonal beredskap og sikkerhet 
 

– Innspill til ny langtidsplan for Forsvaret 

NROFs arbeidsgruppe er ferdig med sitt arbeid og rapporten er 
blant annet overlevert Forsvarsdepartementet. Målsetningen 
med arbeidet har vært å synliggjøre hvordan en økt og bedre 
bruk av reservister og frivillige kan gi styrket operativ evne på 
en kosteffektiv måte. 

Arbeidsgruppen har i sin oppsummering pekt på to 
hovedområder hvor reservistene kan bidra spesielt: 

 Øke bruken av reservister for å bidra til å øke 
Forsvarets styrkestruktur 

 Bedre utnyttelsen av de investeringer som er gjort i 
personell og materiell 

 

I tillegg har arbeidsgruppen påpekt flere områder som vil være 
avgjørende for å etablere en ny reservistordning. 

Du kan selv lese rapporten her. 

Vi retter en stor takk til arbeidsgruppen bestående av oberst (p) Gunvald Øyna, generalmajor (p) 
Espen Amundsen, oberst (p) Stein Erik Lauglo, brigader (p) Bjarne Nermo og oberst (p) Knut Støvne.  

https://www.nrof.no/innspill-til-ny-langtidsplan/


? 

Presidenten i Oslo Militære Samfund 
Kom og hør Jørn Buø holde foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 25. februar kl. 1800. NROF-
rapporten "Reservister - kapital for nasjonal beredskap og sikkerhet" vil bli presentert og tilgjengelig 
for tilhørerne. 

(Unngå å bli stoppet i døren - følg OMS' antrekksbestemmelser.) 

Medlemsstatus 
Årets kontingent har nå forfalt til betaling (15. februar). Husk å betale kontingenten. Du finner all 
informasjon du trenger for å betale på «min side». Husk at medlemmer som ikke har betalt 
kontingent ikke har anledning til å delta i NROFs aktiviteter, ei heller stemme på avdelingenes 
årsmøter. 

Vi ber alle lokale avdelinger om bistand til å følge opp.  

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

Vedtekter i avdelingene 
Landsmøtet i 2014 vedtok en ny vedtektsnorm for avdelingene i NROF. Flere avdelinger har vedtatt 
nye vedtekter etter den nye normen, men det er også noen avdelinger som har gamle vedtekter. 

For de fleste avdelingene står årsmøtene «for døren». Vi oppfordrer alle avdelinger med vedtekter 
etter gammel norm om å sørge for at nye vedtekter innføres. 

Nijmegenmarsjen 2019 
Nijmegenmarsjen 2019 blir gjennomført 16. juli til 19. juli.  

Påmeldingsdatoer: 
Ønsker du å delta i marsjen må du merke deg følgende 
datoer: 

• 15. februar kl. 0900 påmelding for avdelinger –i 
skrivende stund er det fremdeles ledige plasser! 

• 1. mars kl. 0900 påmelding for individuelle 

Påmelding skjer kun via denne siden. 

Norge har fått tildelt samme antall plasser som i fjor – 
400 plasser.  

Aktiv Reserve blir Disponibel Reserve 
Forsvaret har innført begrepet Aktiv Reserve for personell i styrkestrukturen. NROF har derfor 
besluttet at det nye begrepet Disponibel Reserve innføres i forbundet. Les om Disponibel Reserve 
her.  

DR er en frivillig registrering av kompetanse i NROFs medlemsregister. Ved å registrere din militære- 
og sivile utdanning, samt din tjeneste- og arbeidserfaring, synliggjør du at du er villig til å stille din tid 
og kompetanse til rådighet for Forsvaret. Det er viktig å presisere at du ikke forplikter deg til tjeneste 
av noe slag, men at du er villig til å vurdere det hvis det kommer en henvendelse gjennom NROF. 

https://www.nrof.no/nrof-soker-generalsekretaer/
https://www.nrof.no/nijmegen-2019/
https://www.nrof.no/om-nrof/disponibel-reserve/
https://www.nrof.no/om-nrof/disponibel-reserve/


Ny utgave av NROFs håndbok 
Forbundsstyret har godkjent en revidert utgave av håndboken. Den vil bli lagt ut på «min side» en av 
de første dagene. Vi tar sikte på å ha en «finpusset utgave» klar til formannskonferansen. Vi er glade 
for tilbakemeldinger og innspill og send dette til post@sekr-nrof.no. 

Idrett 
Forbundsstyret har diskutert et innspill fra Idrettsutvalget og sluttet seg til at deltagelse i 
internasjonal skyting prioriteres opp og at deltakelse i CIOR MilComp prioriteres ned. 

Materiellanskaffelser 
NROFs materiellprosjekt, runde 2, er landet og avdelingene har fått tilbakemelding om tildelingene. 

SMS-system 
Arbeidet med å vurdere innkjøp og bruk av felles sms-system for hele NROF, er nå ferdigstilt, og FS 
besluttet følgende: 

 Det er ikke hensiktsmessig at NROF anskaffer abonnement på felles sms-tjenester for hele 
Forbundet. 

 NROF sentralt vil ta i bruk sms i spesielle tilfeller. 

 Avdelingene bør selv vurdere behovet for bruk av sms i forhold til kostnader og bruk av 
andre medier 

 For avdelinger som ikke har stort behov og ikke har spesielle it-ressurser, anbefales det at 
Sveve vurderes som leverandør 

 For små grupper kan Group sms, som er en gratistjeneste, brukes. 

Bruk av uniform i NROF 
NROF har ikke egne uniformer, men benytter Forsvarets uniform i forbindelse med enkelte 
aktiviteter. Bruk av militær uniform medfører plikter og rettigheter for den som bærer den og er 
derfor underlagt retningslinjer og bestemmelser som fastsettes av Forsvaret. 

Forsvaret innførte nye uniformsbestemmelser i sommer. Målet med dem er å sikre at uniformen, og 
personen som bærer uniformen, fremstår som representativ og korrekt. Disse bestemmelsene har 
kommet fordi Forsvaret de siste årene har sett uniformsbruk som ikke er i henhold til 
bestemmelsene. Det er viktig å huske på at bæring av uniform gir en offisiell status og medfører 
forpliktelser. Det innføres derfor nå en strammere holdning til bruk av uniform enn tidligere. Det er 
viktig å vite at dette gjelder alle som ønsker å bruke uniform, også NROF-medlemmer. 

Forbundsstyret har derfor utarbeidet og vedtatt NROFs uniformsdirektiv, som du kan du lese her. 

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. 

mailto:post@sekr-nrof.no
https://www.nrof.no/om-nrof/uniformsbruk/
https://nrof.adprofil.no/


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. 

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 3600 følgere. 

Følg med på www.nrof.no og på Facebook: https://www.facebook.com/NROFreserve  

 

mailto:post@sekr-nrof.no
http://www.nrof.no/
https://www.facebook.com/NROFreserve

