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NROFs forbundsstyre (FS) holdt lørdag 13. februar Forbundsstyre møte på «Teams». Her er noen av 
sakene som ble diskutert. 

Orientering fra FSJ fredag 12. februar kl. 1700-1800 
FSJ innledet Forbundsstyremøte med en orientering for Forbundsstyret og deler av sekretariatet med 
påfølgende diskusjonsperiode. Her var han tydelig på at forsvarssjefens fagmilitære råd står seg, men 
at Langtidsplanen er et uttrykk for hvilken risiko politikerne er villige til å ta og hvor mye de er villige 
til å investere i Forsvaret. I implementering av planen har FSJ følgende prioriteter: verdier, 
beredskap, samvirke og utvikling. Siden mars 2020 har Forsvaret fokusert på å holde Forsvaret 
operativt, begrense smitten og støtte sivilsamfunnet. Videre i orienterte han om oppbygningen av 
styrkestrukturen som består av fast ansatte, vernepliktige inne til førstegangstjeneste, reservister i 
HV og reservister i resten av Forsvaret. For at Forsvaret skal lykkes med å få på plass styrkestrukturen 
er de avhengige av en langt tettere dialog med den enkelte reservist og oversikt over deres 
kompetanseutvikling etter endt tjeneste. Dette er noe FPVS jobber med å få på plass. Videre kom 
han ved flere eksempler for å belyse viktigheten av utvikling og at ikke «alt var mye bedre før». 
Avslutningsvis oppfordret han NROF til fortsatt å bidra med innspill til hva som skal til for å få på 
plass ordninger som gjør at reservister ser det som attraktivt å være i styrkestrukturen, og hvordan 
dialogen med arbeidsgivere skal være.   

Medlemsstatus  
I forbindelse med at Sekretariatet endret betalingsrutiner for 2021, slik at kontingent for 2021 ble 
sendt ut i begynnelsen av desember 2020 med betalingsfrist 31/12-20, fikk vi noen uforutsette 
problemer med utsendelsen. Det har derfor vært forsinkelser i utsendelsen og kontingentkravet ble 
sendt ut på nytt til alle som ikke var registrert med betalt kontingent. Nå i disse dager sender vi ut 
første purring.  

Regnskap 
FS godkjente regnskapet for 2020 med noter. 

Norsk presidentskap i CIOMR 2022-24 
Presidentskapet (president og visepresident) i CIOMR (den internasjonale sammenslutningen for 
medisinske reserveoffiserer i NATO) går på rotasjon mellom medlemslandene, og Norge har vært 
forespurt om å ta sin neste rotasjon, som starter sommeren - 22 og varer i to år.  

FS besluttet at NROF ikke kan ta dette oppdraget nå, slik det var presentert. FS ønsker å se dette i en 
større sammenheng i forhold til øvrig internasjonal virksomhet. Basert på en henvendelse fra CIOMR 
i etterkant er sekretariatet i dialog med FSAN og FD vedrørende saken.  

 
NROFs 125 års jubileum 2021  

I lys av COVID-19 situasjonen diskuterte FS alternative løsninger for de planlagte jubileums aktiviteter 
i 2021. Videre ble forslag om anskaffelse av jubileumsmedalje, jubileums-coin, jubileums pin eller 
lignende diskutert.  

FS besluttet å flytte Formannskonferansen og jubileumsmiddagen til 20-21. november. Videre skal 
sekretariatet jobbe med alternativer som har stor sannsynlighet for å kunne bli gjennomført ift øvrige 
planer. FS ga Forretningsutvalget (FU) beslutningsmyndighet ift jubileums pin.  

FU har i ettertid besluttet at det ikke skal anskaffes pin, medalje eller lignende, men at fokus skal 
innrettes mot et jubileumsnummer av Pro Patria. 



Årsberetning NROF 

FS godkjente Årsberetning for 2020 

Oppdatering fra sekretariatet 
Tirsdag 9. februar gjennomførte NROF et eget webinar om endringer i NROFs håndbok. Det var særlig 
samarbeidsavtalen med Forsvaret som vakte størst engasjement. Her er det fortsatt områder som 
det jobbes videre med for å finne gode løsninger, spesielt innen ammunisjonsforvaltning og tilgang 
på militære våpen. Presentasjonen som ble holdt er gjort tilgjengelig i NROFs bibliotek. 
Presentasjonen inneholder også noe mer detaljer om hvert tema. 

Sekretariatet erfarer at noen medlemmer har mottatt kontingentkravet i spamfilteret sitt uten å 
oppdage det. Vi ber dere om å sjekke det hvis dere ikke har mottatt kravet. Sekretariatet prøver å 
begrense portoutgiftene og vil sende ut kontingentkrav flere ganger på epost før det sendes ut pr 
brev til alle som ikke har betalt sin kontingent. Vi oppfordrer også medlemmer som ikke har mottatt 
krav om å ta kontakt. Betalt kontingent er en forutsetning for å delta i aktiviteter, sentralt og lokalt.  

Grunnet Coved-19 situasjonen jobber fortsatt sekretariatet fortsatt primært fra hjemmekontor. 
Sekretariatet har tilgang på alle nødvendige dokumenter fra hjemmekontor og har jevnlige 
koordineringsmøter digitalt. Alle i sekretariatet er tilgjengelig på mobil og mail, men fasttelefon er i 
liten grad bemannet.  

Sekretariatet minner om tidligere utsendt skriv vedrørende årsmøter. For de som ønsker støtte til å 
gjennomføre digitale møter kan Ståle Sandholt eller Ole K Haagenrud kontaktes.   

 

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 vår kontaktinformasjon: 

Erik Gustavson  474 83 706 

Erik.gustavson@sekr-nrof.no 

Ståle Sandholt  913 67 716 

Stale.sandholt@sekr-nrof.no 

Morten Wroldsen 901 44 535 

Morten.wroldsen@sekr-nrof.no 

Ole Kristian Haagenrud 994 48 257 

Ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no 

Harald Blikra  938 78 734 

post@sekr-nrof.no 

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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