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NROFs forbundsstyre (FS) holdt søndag 6.juni Forbundsstyre møte i Bygning 60 på Akershus festning 
(2 deltok på «Teams»). Her er noen av sakene som ble diskutert. 

Medlemsstatus  
GS gikk igjennom statistikk for utvikling av medlemsmassen pr 25. mai 2021. Pr 27. mai 2021 ligger vi 
ca. 700 under antallet ved utgangen i 2020.  

Økonomistatus 
GS gikk gjennom økonomistatus pr 31. mai 2021 og anbefalinger for justering av budsjett for 2021. Pr 
31. mai 2021 er inntektene fra medlemskontingent under budsjettet for 2021. Basert på usikkerhet 
rundt inntekter fra medlemskontingent er det fortsatt viktig å utvise nøkternhet selv om det er en del 
aktiviteter som kanselleres eller endres.  

Aktiviteter høsten 2021 
GS gikk igjennom oppdaterte planer for aktiviteter høsten 2021. Oppdatert aktivitetsplan finnes på 
nrof.no. 

Formannskonferansen  
GS gikk igjennom foreløpig planer for Formannskonferansen 20-21. november 2021. Noen momenter 
fra diskusjonen: 

 Hver avdeling inviteres til å stille med to representanter, leder/tilsvarende og ett ungt medlem. 
Planlagt nordisk seminar for yngre reservister utgår. 

 GS ser på muligheten av å invitere en til to yngre reservister fra samarbeidende nordiske 
organisasjoner til å overvære FK og delta på jubileumsmiddagen. 

Strategidiskusjon 

Presidenten innledet kort og inviterte til en åpen diskusjon/idedugnad rundt «veien videre for NROF - 
Hvordan fortsatt være relevant for medlemmene og Forsvaret i fremtiden?» 

Noen momenter fra diskusjonen: 

 Viktigheten av å fortsette å snakke reservisten sak-kost/nytte, kompetanse, forståelse i 
samfunnet, dialog med arbeidstakerorganisasjonene etc. 

 Utfordringer ift manglende «dugnadsånd» i samfunnet generelt. Hvordan tilpasse 
aktiviteten/NROF ift dette? 

 Hvordan sørge for at NROF blir «landskjent»? Alle med et eller annet forhold til Forsvaret bør 
kjenne til NROF. 

 Regionalisering for å øke oppslutning om enkelte arrangementer? 

 Fortsette dialogen med Forsvaret for å finne områder hvor vi kan støtte Forsvaret (Arrangere 
aktiviteter på vegne av Forsvaret etc) 

 Fokus på medlemmene – det er medlemsmassen (antall og sammensetning) som gir oss en 
posisjon til å påvirke 

 Hvordan utvikle/videreutvikle en organisatorisk evne til å arrangere? 

 Evaluering av eksisterende og nye aktiviteter (Hva- Hvordan - Hvorfor) 

FS besluttet at GS til samlingen i august skal konkretisere diskusjonene som har vært så langt med 
ambisjon om å ha et skriftlig produkt klart etter samlingen. 

Heder 

Etter FS-møtet ble det delt ut hedersbevisninger til personell i tråd med beslutning på forrige møte.  



NROFs hederstegn: 

 Maj Ragnar Sør Olsen, NROF avd Telemark   

 Lt Egil Gulliksen, NROF avd Oslo    

 Lt Harald Blikra, NROF avd Oslo     

 Fenr Kåre Gulliksen, NROF avd Oslo    
 
NROFs hedersplakett 

 Ob Jørn Buø, NROF avd Oslo     

 Oblt Arnfinn Vik, NROF avd Oslo    

 Maj Egil Jørgen Brekke, NROF avd Oslo    

 Kapt Jarl Ingvar Brekke, NROF avd Oslo    

 KL Sofie Hildebrandt Lien, NROF avd Ringerike   

 

Oppdatering fra sekretariatet 
Aktiviteter 

Etter en lang tid med store restriksjoner på grunn av Covid-19 i store deler av landet er det i ferd med 
å komme lettelser, både nasjonalt og regionalt. Sekretariatet oppfordrer derfor alle til å planlegge på, 
og gjennomføre, aktivitet i tråd med gjeldende smittevernregler/anbefalinger.  

Sekretariatet legger fortløpende ut informasjon om arrangementer på nrof.no under 
«Arrangementer».  Vi oppfordrer alle medlemmer til å følge med her, ta utfordringen og delta, både 
på lokale og sentrale aktiviteter. 

NROFs Coin for ekstraordinær innsats 

Følgende personer er i juni 2021 tildelt NROFs Coin for ekstraordinær innsats: 

 Arve Andreassen  NROF avd Haugaland 

 Jostein Lygre  NROF Haugaland 

 Marius Torgersen NROF Ringerike 
Oppdatering av rulleblader 

Basert på at vi fra tid til annen får spørsmål fra medlemmer og avdelinger vedrørende oppdatering av 
rulleblader, har sekretariatet vært i kontakt med Forsvaret ved Forsvarets personell- og 
vernepliktssenter (FPVS) vedrørende dette. Forsvaret har nå satt fokus på hele styrkestrukturen, 
inkludert reservister, for alle avdelinger. Arbeidet med å få på plass en styrkestruktur med personell 
med rett kompetanse er krevende og NROF har forståelse for at dette krever prioriteringer. Svaret vi 
fikk er: 

«For oppdatering av viktige data på rullebladet som vurderes å ha betydning for styrkedisponering 
sendes dette til Forsvaret på www.forsvaret.no/kontakt. Her kan dokumentasjon vedlegges. 
Forsvaret vil ikke bruke ressurser på oppdateringer av data som ikke anses som viktig ifm 
styrkedisponering. Forsvaret oppdaterer sivil akkreditert utdanning i Norge og militær 
utdanning/kurs automatisk eller gjennom kursarrangør. Målgruppen er personell i styrkestrukturen 
eller i vernepliktig alder.» 

  

http://www.forsvaret.no/kontakt


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 planlegger med ferie og hjemmekontor til 
over sommeren, noe som medfører at tilstedeværelse i Bygning 60 er svært begrenset.  

Her er vår kontaktinformasjon: 

Erik Gustavson  474 83 706 

Erik.gustavson@sekr-nrof.no 

Ståle Sandholt  913 67 716 (Fødselspermisjon 7. juni – 19.september 2021) 

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/ 
 

http://www.nrof.no/
https://www.facebook.com/NROFreserve
https://www.instagram.com/norskereserveoffiserersforbund/

