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NROFs forbundsstyre (FS) holdt lørdag 16. januar årets første møte på «Teams». Her er noen av 
sakene som ble diskutert. 

Medlemsstatus  
Sekretariatet har endret betalingsrutiner for 2021, slik at kontingent for 2021 ble sendt ut i 
begynnelsen av desember 2020 med betalingsfrist 31/12-20. På grunn av uforutsette problemer med 
utsendelse pr mail ble utsendelsen forsinket, og sekretariatet iverksetter derfor ikke 
purring/oppfølging før i slutten av januar. 

Medlemmer som ikke har mottatt mail om betaling eller faktura, bes kontakte sekretariatet for å få 
dette i orden.  

Status i avtale med Forsvaret 

GS orienterte om hovedtrekkene i ny samarbeidsavtale med Forsvaret. Forbundets medlemmer kan 
lese den nye avtalen i sin helhet i biblioteket på «Min side», og det vil komme ytterligere informasjon 
i Pro Patria nr. 1/21. Avtalen ble signert av sjef HV og Presidenten 18/1-21. Det vil bli gjennomført 
orientering for styremedlemmer i avdelingene om ny utgave av Håndboka, inkludert avtalen med 
Forsvaret, 9/2-21. 

Budsjett 2021  

Forbundsstyret vedtok budsjett for 2021 basert på rammebudsjett som ble forelagt Landsmøtet, 
innspill fra Feltsportsutvalget, Skyteutvalget og Sanitetsutvalget samt tildeling fra FD. 

Prosjekt-/aktivitet status 

NROF som organisasjon er avhengig av et aktivitetsnivå, og type aktiviteter, som gjør at 
medlemmene finner det interessant å være medlemmer. I en unntakssituasjon som 2020 har det 
vært jobbet aktivt, lokalt og sentralt, for å finne løsninger. Det har vært utvist kreativitet og 
handlekraft, både lokalt og sentralt, for å treffe flest mulig medlemmer under gitte omstendigheter.  

Forbundsstyret vedtok plan for 2021, men bad sekretariatet jobbe aktivt for å finne ny måter å 
gjennomføre planlagte aktiviteter innen gjeldende smittevernsregime. Videre ønsket FS at 
sekretariatet jobbet videre med en virtuell marsj til sommeren, enten i samarbeid med Nijmegen 
arrangøren, nordisk samarbeid eller i egen regi.     

NROFs 125 års jubileum 2021  
GS orienterte kort om status og eventuelle utfordringer knyttet til Covid-10.  FS ba sekretariatet 
presentere en oversikt over planlagte aktiviteter med forslag til alternativer på neste møte.  

Nordisk Presidium 

Ledelsen i Nordisk Reserveoffisers Presidium(NP) rullerer mellom reserveoffisersforbundene 
Danmark, Finland, Norge og Sverige for to år av gangen. Nå i januar 2021 overtok NROFs president, 
Jørn Buø, som ordförande etter våre finske kolleger. På samme møtet ble Jørgen Berggrav takket av 
som generalsekretær i NP. I tillegg til rosende omtale mottok han i den forbindelse Nordenplaketten 
for sin innsats. Berggrav avløses av Birger Kjer Hansen fra Danmark som generalsekretær i NP. 

Oppdatering fra sekretariatet 
NROF gjennomførte tirsdag 19.januar et webinar om NROFs styrearbeid for engasjerte medlemmer 
både i og utenfor avdelingenes styrer som bidro til en god diskusjon og gode innspill. 



Vi minner om åpent NM i pistollangrenn, som går av stabelen den 13. mars på Lygna skistadion. 
Påmeldingsfristen er onsdag 3. mars, ytterligere informasjon finnes på våre nettsider. 

Sekretariatet vil i løpet av februar 2021 invitere avdelingene til digitale oppdateringsmøter. Tematikk 
vil være ny håndbok, inkludert ny avtale med Forsvaret, og nytt skytereglement. Det vil bli lagt opp til 
en kort innledning fra sekretariatets side, med muligheter for spørsmål fra avdelingene i etterkant. 
Tentative datoer er 9. februar og 16. februar fra 1900 – 2030.   

 

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  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/ 
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