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Landsmøte 2020 
Digitalt landsmøte ble gjennomført den 22. august fra forbundets lokaler på Akershus festning. Nytt 
styre ble valgt, og det ble gjort vedtak i flere viktige saker for forbundet. Neste års kontingent holdes 
uendret, og det ble vedtatt at punkt om involvering av avdelingene før beslutning tas i saker som har 
stor inngripen for medlemmer og avdelinger blir innarbeidet i kommende versjon av forbundets 
håndbok.  

Ekstraordinært landsmøte 
Det blir et ekstraordinært landsmøte den 13. oktober. Dette med bakgrunn i debatten rundt sak om 
medlemskriterier, som krevde ytterligere behandling før vedtak kan fattes. Dette møtet blir også 
gjennomført digitalt på Zoom-plattformen, og det skal gjøres en beslutning rundt en eventuell 
endring av medlemskriteriene. Det er to forslag som er sendt ut til NROFs avdelinger, og som danner 
grunnlag for diskusjonene på det ekstraordinære landsmøtet. 

Psyops-kurs 
NROFs populære psyops-kurs lot seg dessverre ikke gjennomføre på sedvanlig vis på grunn av 
koronasituasjonen.  Som erstatning kan våre påloggede medlemmer få tilgang til kurs-innholdet i 
videoformat i biblioteket på «Min side». Vi håper flest mulig benytter seg av dette tilbudet. 

Internasjonalt  
Grunnet situasjonen rundt COVID-19 ble den planlagte CIOR Summer Congress i Belgia sommeren 
2020 kansellert. Estland tok deretter på seg ansvaret for å arrangere en tilpasset Summer Congress, 
Late Summer Congress 2020 (CIOR LSC20). CIOR LSC20 blir gjennomført i Tallinn fra 27. september til 
01. oktober 2020. Det var også gitt mulighet for digital deltakelse via Zoom.  

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) deltar med president i NROF, Jørn Buø (Nasjonal Vice 
President i CIOR) og generalsekretær i NROF Erik Gustavson (Nasjonal Assistant Secretary General i 
CIOR) digitalt. Redaktør i Pro Patria, Roy Thorvaldsen (Leder av Strategic Communications 
Committee) deltar fysisk i Tallinn. 

Onsdag 30.september deltar i tillegg generalsekretær Erik Gustavson digitalt i et panel for å diskutere 
reservistkonseptet og bruken av reservister i en konferanse som arrangeres i forbindelse med 
kongressen. Ytterligere informasjon fra dette vil forbundet komme tilbake til i årets siste utgave av 
Pro Patria og på nrof.no.  

Aktivitet 
Flere aktiviteter har blitt gjennomført så langt i høst. Patruljeløp, regionmesterskap og flere lokale 
arrangement har latt seg gjennomføre i henhold til smittevernbestemmelsene. Det er svært positivt 
at våre medlemmer har et interessant tilbud for å vedlikeholde sin kompetanse og sine interesser 
gjennom ulike NROF-arrangement. Her kan det også trekkes frem standplasslederkurs, som i høst er 
blitt gjennomført på Kongsberg og i Haugaland. 

Sekretariatet vil fremover jobbe med rekruttering av nye medlemmer. Her er aktivitetene sentrale, 
og både avdelinger og medlemmer oppfordres til å framsnakke tilbudene NROF har. I tillegg arbeides 
det med planlegging av neste års 125-års jubileum. 

 

 

 



Kontaktinfo sekretariatet: 

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/ 

http://www.nrof.no/
https://www.facebook.com/NROFreserve
https://www.instagram.com/norskereserveoffiserersforbund/

