
 

Nyhetsbrev 
 

 

NROFs forbundsstyre (FS) holdt årets første møte på Akershus festning lørdag 25. januar. Her er noen 
av sakene som ble diskutert. 

Hedersregimet 
Basert på føringer fra FS har sekretariatet revidert og sammenfattet regimet for heder og 
erkjentlighet i NROF, som ble godkjent i møtet.  Dette vil bli innarbeidet i NROFs håndbok og 
bekjentgjort på NROFs egne hjemmesider.  

Aktivitetskalender 
Sekretariatet la frem årshjulet/planlagt aktivitet for 2020. Planlagte aktiviteter/arrangementer vil bli 
innarbeidet i arrangementsoversikten på NROFs hjemmesider. 

Ny utgave av Håndbok 
Det er et behov for oppdatering av gjeldende Håndbok da denne ikke er 100 prosent oppdatert. 
Basert på at det fortsatt jobbes med ferdigstillelse av ny avtale med Forsvaret, som forventes klar 
senest 30/6-20, og eventuelle føringer/vedtak etter LM 2020, besluttet FS å utgi ny utgave av 
Håndboka høsten 2020. 

Landsmøtet 2020  
Landsmøtet 2020 gjennomføres på Kjevik 20. -21. juni. Sekretariatet orienterte om foreløpig plan og 
innkalling med foreløpig saksliste sendes ut innen 19. mars 2020. Foreløpig tidsplan er: 

Fredag 19. juni 
Frivillig fremmøte 
Sosialt samvær 

Lørdag 20. juni 
0800 Oppstart 
2000 Festmiddag og sosialt samvær 

Søndag 21.juni 
0900 Oppstart 
1415 Avslutning 
1430 Avreise 

Oppdatering av NROFs hjemmesider 
Sekretariatet jobber med oppdatering av våre hjemmesider på www.nrof.no, både når det gjelder 
innhold og layout. Våre hjemmesider skal bidra til at medlemmer, potensielle medlemmer og andre 
interesserte enkelt og raskt finner oversikt over NROFs organisasjon, nyheter og utlysninger, den 
enkelte lokale avdeling eller aktiviteter som arrangeres sentralt. Er det noe som mangler? Send oss 

innspill på post@sekr-nrof.no 

Presentasjon av ny kommunikasjonsansvarlig 
Ny kommunikasjonsansvarlig, Ole Kristian Haagenrud, ble presentert for FS. 

Ole Kristian innehar en master i journalistikk, med fag som omdømmehåndtering, vitenskapelig 
metode, organisasjonsledelse med mer. Han har videre bakgrunn som journalist og har bred erfaring 
innen formidling og presentasjon av informasjon, både visuelt og gjennom tekst. Han har blant annet 
erfaring som kommunikasjonsrådgiver i Innlandet politidistrikt og Lier kommune  
Ole Kristian innehar stilling i innsatsstyrke Ida&Lyra i HV. 

http://www.nrof.no/
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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 

Erik Gustavson  474 83 706/22 47 82 41 

Ståle Sandholt  913 67 716/22 47 82 49 

Morten Wroldsen 901 44 535/22 47 82 48 

Ole Kristian Haagenrud 994 48 257/22 47 82 46 

Harald Blikra  22 47 82 40 

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

Følg NROF på sosiale medier 
Følg med på www.nrof.no , på Facebook https://www.facebook.com/NROFreserve  og på Instagram 
https://www.instagram.com/norskereserveoffiserersforbund/ 
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