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NROFs forbundsstyre (FS) holdt tirsdag 23. mars ekstraordinært Forbundsstyre møte på «Teams» for 
å behandle norsk presidentskap i Confederation Interalliee des Officers Medicaux de Reserve 
(CIOMR).  

Norsk presidentskap i CIOMR 
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.  

Nåværende presidentskap i CIOMR la i sin forespørsel vekt på Norges lange tradisjoner som en viktig 
bidragsyter til CIOMR, hvor vi blant annet har bidratt for å høyne det vitenskapelige nivået i 
organisasjonen. 

Forbundsstyret vektla i sin behandling at Forsvarets sanitet (FSAN) har gitt tilbakemelding på at de vil 
støtte NROF i å ivareta presidentskapet. Videre fokuserte Forbundsstyret på hva NROF kan forvente å 
få igjen for presidentskapet, og hvilke forventninger de har til NROFs sanitetsutvalg i den 
forbindelse.   

Basert på interne vurderinger og støtten fra FSAN, vedtok FS at NROF tar på seg presidentskapet i 
CIOMR 2022-2024.  

Oppdatering fra sekretariatet 
Sekretariatet legger fortløpende ut informasjon om arrangementer på nrof.no under 
«Arrangementer».  Vi oppfordrer alle medlemmer til å følge med her og melde seg på aktiviteter. 

Webinar om Ordning for militært tilsatte (OMT) og utdanningsreformen (URE). 
NROF opplever fra tid til annen at medlemmer stiller spørsmål relatert til Ordning for militært tilsatte 
(OMT) og utdanningsreformen (URE). Vi har derfor valgt å arrangere et webinar den 21. april 2021 
for å informere om hva OMT og URE er, hvorfor det ble innført, hvilke erfaringer som er trukket så 
langt og videre utvikling. I den grad smittevernreglene tillater det, oppfordres avdelingene til å 
benytte denne anledningen for å samle medlemmer for diskusjon rundt tematikken. 

NROF-marsjen 2021 
NROF arrangerer i juni NROF-marsjen 2021– online for å stimulere marsjinteressen blant militært og 
sivilt personell. NROF gjennomfører dette som et prøveprosjekt i 2021 med ambisjon om at det skal 
bli en årevis foreteelse hvor de som ønsker det kan benytte marsjen som en del av forberedelsen for 
Nijmegenmarsjen.  

NROF Mesterskap Feltidrett 
NROF Oslo inviterer til NROF Mesterskap i Feltidrett i Bærum lørdag 14. august 2021. Konkurransen 
utgjør samtidig Nordisk Feltidrettskonkurranse, som en del av feiringen av NROFs 125 års jubileum.  

Årsmøter 
Det er en glede å se at mange avdelinger evner å gjennomføre årsmøter innenfor gjeldende 
smittevernregler, og det har vært gjennomført mange vellykkede digitale årsmøter i avdelingene. 
Sekretariatet bistår gjerne flere ved behov. 

Anskaffelse av flere HK MR 223 
Sekretariatet har opprettet kontakt med den nye importøren av HK MR 223 i Norge, for å diskutere 
muligheten for å anskaffe flere HK MR 223 til NROF, NROFs avdelinger eller enkeltmedlemmer.   



Basert på denne dialogen vil sekretariatet fremme et materiellprosjekt for Forbundsstyret, samt 
komme tilbake til avdelingene med forespørsel om behov.  

 

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. 

Sekretariatet følger anbefalingene og 
påleggene i Oslo, og har hjemmekontor, 
foreløpig frem til 11. april 2021. Dette medfører 
at våre fast-telefoner ikke er bemannet.  

Sekretariatet avvikler ferie påskeuken. 

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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