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NROFs forbundsstyre (FS) holdt lørdag 5. desember årets siste møte på «Teams» Her er noen av 
sakene som ble diskutert. 

Medlemsstatus  
Generalsekretæren orienterte om medlemsstatus i 2020, som viser en svak nedadgående trend 
sammenlignet med 2019. Videre besluttet Forbundsstyret endringer i rutiner for betaling av 
medlemskontingent fra 2021. Dette medfører at betalingsfrist for 2021 blir 31/12-20 og at alle nye 
medlemmer betaler medlemskap frem til og med utgangen av november 2021.  

NROFs Håndbok 

Forbundsstyret vedtok revidert utgave av NROFs håndbok som skal være gjeldende fra 1/1-21 til 
31/12-2022. Håndboken vil bli tilgjengelig i digital versjon, men vil også bli produseres papirversjon i 
et mindre antall til alle avdelinger, FS medlemmer, komité-/utvalgsleder og sekretariatet. 

Status i avtale med Forsvaret 

GS orienterte om status i arbeidet med ny avtale med Forsvaret. Avtalen er i stort ferdig, men noe 
gjenstår før den kan signeres av presidenten. I og med at avtalen ennå ikke er signert, er det for tidlig 
å gå ut med detaljer om innholdet, men mye av det som finnes i eksisterende avtale videreføres.  

NROF samarbeider godt med Forsvaret på mange områder og vi vil komme tilbake med nærmere 
orientering når ny avtale er på plass. 

NROF reiseregulativ 

Forbundsstyret besluttet nytt reiseregulativ og nytt reiseregningsskjema som gjelder fra 1/1-21. 

Nye æresmedlemmer 

Presidenten overrakte på slutten av møtet diplom og blomster til to nye æresmedlemmer, Hans 
Johan Røsjorde og Håvard Kåre Lillegård. 

  

Oppdatering fra sekretariatet 
NROF gjennomførte i slutten av november/begynnelsen av desember årets militærmaktseminar 
digitalt over to kvelder, med over 50 deltakere på hver gjennomføring. Sekretariatet har gjennom 
høsten hatt en god dialog med Forsvaret både når det gjelder reservistspørsmål og fremtidig 
samarbeid.  

 

Sekretariatet vil i løpet av januar 2021 invitere avdelingene til digitale oppdateringsmøter. Tematikk 
vil være ny håndbok, ny avtale med Forsvaret, nytt skytereglement og forventninger/krav til styre i 
lokalavdelinger. Det vil bli lagt opp til en kort innledning fra sekretariatets side, med muligheter for 
spørsmål fra avdelingene i etterkant. Tidspunkt og invitasjon kommer rett over nyttår, og vi håper at 
hver avdeling har mulighet til å stille med representant.   

Aktivitetsplan for 2021 er i ferd med å ferdigstilles, men vi savner fortsatt respons fra avdelingene 
rundt deres muligheter til å arrangere eller ikke arrangere noe kommende år. Det er ønskelig med 
snarlig respons, slik at aktivitetsplanen kan ferdigstilles og distribueres. 

Avslutningsvis ønsker sekretariatet alle en riktig god jul og et godt nytt år. 



 

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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