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NROFs forbundsstyre (FS) holdt lørdag 17. april Forbundsstyre møte på «Teams». Her er noen av 
sakene som ble diskutert. 

Medlemsstatus  
På grunn av endring av betalingstidspunkt er det vanskelig å sammenligne årets tall med fjorårets tall 
på samme tidspunkt. Pr 6. april 2021 har 4703 medlemmer betalt kontingenten.  

Generalsekretær (GS) gikk gjennom statistikk knyttet til utvikling av medlemsmassen pr 12. mars 
2021. Statistikken viser at vi ligger omtrent på samme nivå som på samme tidspunkt i fjor, men ca. 
1000 medlemmer under det vi var ved utgangen av 2020. Tilgangen er omtrent som tidligere år. 

Sekretariatet vil sende ut påminnelse til medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent i 
månedsskifte april/mai.  

Økonomistatus 
GS gikk gjennom økonomistatus pr 31. mars 2021. Regnskapet viser at det ikke er store endringer fra 
i fjor på samme tid, som også var delvis preget av Covid-19. I forhold til budsjettet for 2021 er det 
benyttet mindre enn budsjettert – spesielt relatert til internasjonal virksomhet. Sekretariatet 
planlegger å rapportere status til Forsvarsdepartementet pr 31. mai 2021 for overførte midler fra 
2020 og så langt i 2021. Forslag om justert budsjett til FS fremlegges i forbindelse med dette 
arbeidet. 

NROFs 125 års jubileum 2021  
GS gikk igjennom status for planer knyttet til 125 års jubileet, herunder budsjett for 
jubileumsmiddagen. FS var fornøyd med planene og fremdriften. FS støttet forslaget om å leie inn HV 
musikken til jubileumsmiddagen.  

Nye vedtekter 

FS godkjente nye vedtekter for NROF avd Sunnfjord – Ytre Sogn. 

Strategidiskusjon 
Forbundsstyret hadde en åpen diskusjon/idedugnad rundt «veien videre for NROF» basert på 
vedlagte bakgrunnsdokumenter og stikkord: 

 Frivillighet og forholdet til Forsvaret - betydningen for forbundets relevans fremover 

 Hovedmomenter/ oppfølgingspunkter etter diskusjonen i FS 13. februar 

 Utkast til rekrutteringsstrategi 

 Spørreundersøkelse fra 2018 

FS vil fortsette arbeidet i kommende møter, med hovedfokus mot FS møtet den 27-28. august 2021. 

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. 

Medlemsstatus  
Sekretariatet registrerer at det fortsatt er en god del medlemmer som ikke har betalt kontingent for 
2021 og oppfordrer de som opplever problemer med å få betalt om å ta kontakt. Vi minner om at 
betalt kontingent inneværende år er en forutsetning for deltakelse i aktiviteter, lokalt og sentralt. 
Sekretariatet minner samtidig om at den enkelte må oppdatere kontaktinformasjon på «Min Side», 
også postadresse.   



 

Utvidet Korrespondanseskyting - NROFs Regionsmesterskap 2021 Østlandet 
Arrangementet utvides og kan gjennomføres i løpet av mai måned. Påmelding er nå også utvidet til å 
gjelde hele mai. 

På bakgrunn av at gjenåpningen av samfunnet har tatt lengre tid enn antatt og med et ønske om å få 
til aktivitet for flest mulig deltakere, har avdelingen i samråd med NROF sentralt blitt enige om disse 
justeringene.  

Påmelding kan gjøres både avdelingsvis og enkeltvis. Ta kontakt med arrangøravdelingen så løses det 
meste, til det beste for oss alle. 

Gjennomføringen av skytingen må være organisert og attesteres av avdelingen. Avdelingene kan 
gjerne ha flere gjennomføringer, dersom dette forenkler gjennomføringen. 

https://www.nrof.no/aktivitetskalender/nrofs-regionsmesterskap-2021-ostlandet/ 

Materiellanskaffelsesprosjekt 2021 
Forbundet har funnet åpning for å kunne støtte avdelingene med anskaffelse av pistoler i 
inneværende år. Målsettingen er å tilrettelegge for mer lokal aktivitet når samfunnet åpner opp 
igjen. 

Dette prosjektet gjelder kun for avdelinger som anskaffer avdelingsvåpen, type Glock 17, i løpet av 
2021. Detaljert beskrivelse og prosedyre for søknadsprosessen sendes til avdelingenes e-post. 

Pro Patria er nå integrert på nrof.no 
NROFs nettsider har nå implementert visning av Pro Patria på hovedsiden.  Med oppdateringen har 
fremhevede enkeltartikler fått en egen side under nrof.no, https://www.nrof.no/pro-patria-artikler/, 
og håpet er at implementeringen øker den digitale tilgjengeligheten for vårt medlemsblad. 

Webinar – sanitet 
NROFs sanitetsutvalg inviterer til et medisinskfaglig fagmøte den 11. mai. Påmeldingsfristen er 10. 
mai. Agenda og ytterligere informasjon finnes på https://www.nrof.no/aktivitetskalender/webinar-
medisinskfaglig-fagmote/ 

 

NROF-marsjen 2021 
NROF ønsker å invitere alle medlemmer og andre til å delta i NROF-marsjen 2021 – online for å 
stimulere marsjinteressen blant militært og sivilt personell. NROF ønsker å gjennomføre 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. I år vil dette virtuelle 
arrangementet foregå gjennom hele juni. 

https://www.nrof.no/aktivitetskalender/nrof-marsjen-2021/ 

 

Ny nettressurs for veteraner 

RVTS Øst har laget en helt ny nettressurs for å øke kunnskapen om veteraner fra internasjonale 
operasjoner (lansert april 2021) –  https://veteran.rvtsost.no/ 

RVTS Øst ønsker å bidra til økt oppmerksomhet rundt denne gruppen, og tilgjengeliggjøre kunnskap 
om veteraner, helseutfordringer, veteraner og deres familie og ulike fagressurser for helsepersonell, 
kommunalt og offentlige ansatte som gir hjelp på veteransiden. På nettsidene er det også lett tilgang 
til kurstilbud for fagpersoner og andre kompetansetilbud som tilbys av RVTS Øst. 

Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i 
kommunene, ansatte i skoler og barnehager (som møter barn av veteraner), helsepersonell, 
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spesialisthelsetjenesten og andre fagpersoner (for eksempel NAV, familievernkontor m.fl.) som 
møter veteraner i sitt arbeid. 

RVTS Øst har den nasjonale koordinatorrollen for veteranfeltet opp mot fagmiljøene innen 
helsevesenet, Bufdir - familievernkontor, NAV, kommuner og Forsvaret. 

  

 

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 inntil videre 
hjemmekontor, men planlegger å være til stede 
i Bygning 60 på tirsdager fremover. Dette 
medfører at våre fast-telefoner stort sett ikke 
er bemannet.  

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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