Nyhetsbrev mai 2021
NROFs forbundsstyre (FS) holdt tirsdag 18. mai ekstraordinært Forbundsstyre møte på «Teams». Her
er noen av sakene som ble diskutert.
Prosjektrapport til FD for aktiviteten i 2020
GS gikk igjennom rapporten til FD ift bruken av prosjektmidler fra FD for 2020. Fokuset er knyttet til
måloppnåelse for det enkelte prosjekt. Frist for rapportering til FD er 31. mai 2021.
Tilbakemelding til FD ift økonomistatus for 2020
GS gikk gjennom økonomistatus ift tildelte prosjektmidler for 2020, inkludert forslag til nye
aktiviteter i 2020. NROF fikk for 2020 tildelt 2.8 millioner kroner i driftsstøtte og 2.1 millioner kroner
i prosjektstøtte. Da det ikke har vært reduksjoner i løpende driftsutgifter har driftsstøtten blitt brukt,
mens det er brukt kr 1 032 600,- av prosjektstøtten.
Søknad om drifts- og prosjektstøtte til FD for 2022
GS gikk igjennom søknad til FD om støtte til drift og prosjekter for 2022. Søknadssummen tilsvarende
søknaden summen for 2021 justert for kostnadsutvikling. NROF legger også opp til å dreid en del av
midlene fra drift til prosjekt for å kunne understøtte aktiviteten i Forbundet på en bedre måte, også
lokalt
Rammebudsjett for 2022
GS gikk igjennom rammebudsjett for 2022 som grunnlag for søknad til FD om støtte til drift og
prosjekter for 2022. FS hadde ingen kommentarer til utkastet til rammebudsjett og imøteser et
endelig budsjett når tildeling fra FD er klar.
Innstilling til heder
Hedersnemda har behandlet innstillinger til heder fra medlemmer og avdelinger i NROF og fremmet
sin anbefaling for FS. FS vedtok utdeling av 4 Hederstegn og 5 Hedersplaketter som vil bli utdelt på
Akershus festning søndag 6. juni 2021. Presentasjon av de som får heder kommer på nrof.no etter
dette.

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.
NROF regions mesterskap infanteriløp
Da det ikke har vært mulig å finne arrangør til NROF s patruljeløp inneværende år har sekretariatet
kontaktet avdelingene for å finne arrangører til et alternativ, NROF regions mesterskap i Infanteriløp.
Det er viktig at NROF klarer å opprettholde tilbudet til medlemmene, da forbundets totale
aktivitetstilbud er avgjørende for å beholde og rekruttere medlemmer. Sekretariatet ønsker å
gjennomføre regions mesterskap i infanteriløp i Østlandsområdet, Sør-Vestlandsområdet, MidtNorge og Nord-Norge, og har oppfordret avdelinger til å ta på seg dette, enten alene eller sammen
med andre i regionen.
NROF avdeling Oslo arrangerer for Østlandsområdet 12. juni 2021, men vi avventer fortsatt respons
fra øvrige regioner.
Mulig samarbeid med Hæren

NROF har i dialog med sjef Hæren blitt bedt om å se på muligheten for å trene deler
av mobiliseringstillegget. Hensikten fra sjef Hæren sin side er å kunne gi mobiliseringstillegget
grunnleggende oppdatering og trening uten å måtte samle hele avdelingen til en lengre øvelse. Dette
bør fortrinnsvis foregå «lokalt», slik at den enkelte reservist får kort reisevei og minst mulig fravær
fra hjemmet/sivilt arbeid.
NROF og Hæren har nå kommet frem til noen overordnede rammer for en slik pilot som planlegges
gjennomført i begynnelsen av 2022, hvor NROF får ansvaret for store deler av den praktiske
gjennomføringen. Sekretariatet er nå i dialog med aktuelle avdelinger/regioner for å se om de har
mulighet for å ta på seg dette eller om vi må se på alternativer å gjennomføre dette på.
NROFs Coin for ekstraordinær innsats
Følgende personer er så langt i 2021 tildelt NROFs Coin for ekstraordinær innsats:







Karstein Brox
Per Kristian Danielsen
Kai R Wahlmann
John Anders Ingebo
Nils Håvard Dahl
Åge Ånensen

NROF avd Lister
NROF avd Lister
NROF avd Lister
NROF avd Ringerike
NROF avd Innherred
NROF avd Sunnhordaland

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/

