Nyhetsbrev februar og mars 2020

Korona
Tiltakene som er blitt innført for å hindre smittespredning i Norge har vært massive, og Forbundet
har naturligvis fulgt myndighetenes føringer. Som en direkte konsekvens har alle NROFs aktiviteter i
vår blitt utsatt eller avlyst. Dette gjelder både konkurranser og treninger.
Det er en del avdelinger som har måttet utsette årsmøtet sitt grunnet koronasituasjonen.
Sekretariatet har forståelse for at det blir krevende å overholde frister. Forbundet vil derfor være
fleksible på denne fristen i år og er i dialog med berørte avdelinger. Det minnes om at
årsmøtedokumenter med unntak av protokollen kan innsendes sekretariatet for videre arbeid
sentralt.
Strategisamlingen som skulle vært avholdt over tre dager i Kirkenes ble gjennomført via Skype. Her
fikk forbundsstyret diskutert veien videre og behandlet både rutinesaker og viktige forhold for
forbundets vekst og utvikling.
Det ble her besluttet å utsette Landsmøtet som skulle blitt gjennomført i juni grunnet pandemien.
Forbundet er kjent med at flere NROF-medlemmer har bidratt i blant annet Heimevernets bistand til
samfunnet med gode tilbakemeldinger. Mer om dette i kommende utgave av Pro Patria.
Sekretariatet vil fortsette med hjemmekontor til over påskeferien, hvor det vil tas en ny vurdering av
arbeids- og pandemisituasjonen.

Møtevirksomhet
Før pandemien satte sine restriksjoner var NROF representert på flere møter. I midten av februar var
blant andre president og generalsekretær i Brussel for CIORs Mid Winter Meeting. I tillegg har det
blitt gjennomført møter med 13-gruppen, Forsvarsdepartementet og Heimevernet.

Kurs og aktiviteter
Selv om flere aktiviteter ikke kunne gjennomføres i perioden, lot likevel vinterkurset for britiske
reservister seg arrangere i begynnelsen av mars. NROF avdeling Vestfold arrangerte kurset med
utgangspunkt i Rjukan fjellstue.
Vinterkurset i svenske Camp Ånn ble gjennomført den første uken av mars, med norsk deltaker og
norsk instruktør.

Høring
NROF er bedt om å komme med et høringsforslag i forbindelse med Forsvarsdepartementets forslag
til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften. Forbundets innspill blir publisert på nrof.no
etter oversendelse til Forsvarsdepartementet.
Justis- og beredskapsdepartementet har også invitert Forbundet til å komme med innspill til deres
forslag for ny våpenforskrift. Høringsfristen her er 2. juni, og NROFs innspill blir publisert på nrof.no
etter innsendelse.

Spørsmål og innspill til NROF sentralt
Selv om vi for tiden jobber ut fra hjemmekontor er Forbundsstyret og sekretariatet opptatt av å
støtte medlemmer og avdelinger på en best mulig måte. 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

938 78 734/22 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/

