Nyhetsbrev juni 2020
Søknad for drifts- og prosjektstøtte 2021 er levert Forsvarsdepartementet
NROF har sendt sin rapport til Forsvarsdepartementet om Forbundets bruk av økonomisk tilskudd for
2019 til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet i tråd med Forskrift om tilskudd.
Forbundet har samtidig sendt søknad om støtte for 2021 til departementet, herunder økonomisk
støtte for både NROFs drift og våre prosjekter i tråd med forskriften.
Driftsstøtten omfatter tilskudd til Forbundets daglige drift, og FD vektlegger blant annet relevans for
aktuelle og prioriterte politikkområder, evne til utvikling og medlemstall i sin tildeling.
Prosjektstøtten omfatter tilskudd til våre aktiviteter og prosjekter. Her vurderer FD tildelingen etter
prosjektets støtte til Forsvarets virksomhet, prosjektets informasjonseffekt og om prosjektene gir økt
kunnskap og forståelse for Forsvaret. Prosjektenes bidrag til en opplyst forsvarsdebatt, fremming av
tverrsektorielt samarbeid i totalforsvarssammenheng og samarbeid med frivillige organisasjoner som
NROF er også en del av departementets vurdering.
Støtten fra Forsvarsdepartementet i tråd med nevnte forskrift er sammen med støtten Forbundet
mottar fra Forsvaret gjennom en samarbeidsavtale, avgjørende for at NROF kan gjennomføre
ønskede aktiviteter for våre medlemmer. Det er derfor viktig at alle avdelinger og medlemmer har
kjennskap til vurderingskriteriene i forskriften samt innholdet i avtalen med Forsvaret. Ikke minst er
det viktig å støtte opp under NROFs aktiviteter slik at de fortsatt er relevante.
Videre er det viktig å arbeide med rekruttering, da antall medlemmer og medlemsutviklingen er
viktig for støtten Forbundet mottar fra Forsvarsdepartementet og for samarbeidsavtalen med
Forsvaret. Medlemskontingenten er og viktig for Forbundet og vår evne til å støtte opp under lokale
og sentrale arrangement.
125-årsjubileum
Norske Reserveoffiserers Forbund fyller 125 år i 2021. Forbundet ble stiftet 23. november 1896 og
har båret navnet Norske Reserveoffiserers Forbund siden 1975, da H M Kong Olav V godkjente
Forbundets fane med nytt navn.
Markeringen av 125-årsjubileumet i 2021 vil foregå sentralt og lokalt. De sentrale arrangementene vil
konsentreres rundt tre ulike arrangementer.
Festmiddag lørdag 5. juni 2021
I forbindelse med formannskapskonferansen fra 5. -6. juni 2021 planlegges en festmiddag for
inviterte gjester. Konferansen og middagen vil foregå i Fanehallen og på Artilleriloftet på Akershus
festning. I tillegg til deltakerne på formannskapskonferansen inviteres hver NROF avdeling til å stille
med et yngre medlem (under 30 år). I tillegg inviteres æresmedlemmer og tidligere presidenter,
gjester fra det offisielle Norge og samarbeidspartnere i inn- og utland.
Idrettsarrangement
Det planlegges å gjennomføre et idrettsarrangement for å markere jubileet. Foreløpig plan er å samle
flest mulig deltakere til et felles skyte- og feltidrettsarrangement. Det er ønskelig å invitere våre
nordiske søsterorganisasjoner til å delta med representanter i dette arrangementet og
forhåpentligvis kan vi få dette til som et nordisk mesterskap. Arrangementet vil gå på et annet
tidspunkt enn helgen for formannskapskonferansen, slik at flest mulig kan delta på begge deler.

Nordisk seminar
Gjennom det nordiske reservistsamarbeidet, Nordisk Presidium (NP), gjennomføres det flere kurs og
seminarer som er av interesse for våre medlemmer. For å bidra til økt rekruttering av yngre
reservister i de nordiske landene, vil NROF i 2021 gjennomføre et kurs/seminar innenfor området
militærmakt for yngre reservister fra de nordiske land. Dette kurset vil inngå som en del av
forbundets 125 - årsjubileum, men vil også bli vurdert videre som en årevis foreteelse. Seminaret
søkes gjennomført på våren 2021 og foreløpig sikter vi på 8.mai 2021.
Lokale arrangementer
De fleste av NROFs arrangementene foregår ute i avdelingene og gjennomføres av lokale
ressurspersoner, støttet med ressurser fra sentralt nivå. Dette er også målsettingen for markeringen
av forbundets 125-årsjubileum. NROFs avdelinger oppfordres derfor til å gjennomføre aktiviteter,
alene eller sammen med andre avdelinger, for å markere jubileet i løpet av 2021.
Aktiviteter
En god del av våre avdelinger har kommet godt i gang med aktiviteter etter korona-oppholdet.
Sekretariatet har registrert at avdelingene er tilpasningsdyktige når det kommer til gjennomføring i
henhold til smittevernreglene, og at flere tilpasninger også kan benyttes i en normalsituasjon for økt
effektivitet. Særlig gjelder dette bruk av påmelding og forhåndsplanlegging av gjennomføring.
Over sommeren er det planlagt flere arrangementer. Den første helgen i september inviteres det til
Patruljeløp på Evjemoen, og avdelinger fra både NROF og Forsvaret oppfordres til å stille lag. Høsten
byr også på regionsmesterskap, 22LR-mesterskap på Stord og åpent NM i skogsløp med pistolskyting
i Oslo-området.
For mer informasjon og oppdatert
arrangementskalenderen på nrof.no.
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Landsmøte
Den 22. august avholdes landsmøtet på Akershus festning. Invitasjon og ytterligere informasjon er
oversendt samtlige avdelinger. Grunnet pandemien blir det ikke gjennomføring med eksterne
foredragsholdere, men Forsvarsstabens HR-direktør Tom Simonsen og Generalmajor Odd-Harald
Hagens innlegg har blitt filmet. Disse videoene kan du se her på nrof.no.
NROF ønsker med dette samtlige medlemmer en riktig god og trygg sommer!
Sekretariatet:
Sekretariatet har gjenopptatt normalt drift med
daglig fysisk tilstedeværelse i bygg 60.
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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/

