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NROFs forbundsstyre (FS) holdt fredag 27. august og lørdag 28. august Forbundsstyre møte på 
Clarion Hotel & Congress - Oslo Airport. Her er noen av sakene som ble diskutert. 

Medlemsstatus  
GS gikk igjennom statistikk for utvikling av medlemsmassen pr 03. august 2021. Medlemstallet ligger 
nå ca 500 under tallene for 2017-2019. Antall nye medlemssøkere i 2021 er pr august på samme nivå 
som ved utgangen av 2020, men fortsatt ca. 100 færre enn årene 2017-2019. Usikkert i hvilken grad 
«aktivitetstørke» i forbindelse med Covid-19 har påvirket tallene for 2020 og 2021.  

Økonomistatus 
GS gikk gjennom økonomistatus pr 31. juli 2021 og anbefalinger for justering av budsjett for 2021.  
Innbetaling av medlemskontingent ligger pr 31. juli under budsjett for 2021. Basert på lav aktivitet i 
2020 ser også forventet momskompensasjon, både til sentral og lokal organisasjon, ut til å kunne bli 
noe lavere enn budsjettert. På utgiftssiden er «ordinære driftsutgifter» i tråd med budsjettet. 
Aktivitetsutgiftene ligger pr dags dato under budsjettet, noe som berører planlagt bruk av egne 
midler og tildelte midler fra FD. Sekretariatet følger utviklingen nøye og fortsetter å opptre nøkternt. 

NROFs jubileumsmiddag og Formannskonferansen 2021 
GS gikk igjennom foreløpig planer for NROFs jubileumsmiddag og Formannskonferansen 20-21. 
Momenter som ble diskutert var blant annet invitasjonsliste, forslag til invitasjonsbrev til 
avdelingene, forslag til invitasjonskort og plan for gjennomføring. Innkalling med forenklet saksliste 
til FK er sendt ut. 

Strategidiskusjon 

Lørdag 28. august var i sin helhet satt av til strategidiskusjon. Fokus var blant annet på profilering, 
rekruttering, fokusområder fremover, KPIer for rapportering av utvikling fra GS til FS, aktiviteter og 
rapportering fra utvalgene til FS.  
 

Oppdatering fra sekretariatet 
Aktiviteter 

Sekretariatet oppfordrer alle medlemmer til å delta på lokale og sentrale aktiviteter. Oppdatert 
oversikt over sentrale aktiviteter ligger på nrof.no. 

For september minner vi om NROF-mesterskap i skyting i Skien 4. september, Regionsmesterskap i 
Infanteriløp på Kjevik 11. september og Regionsmesterskap i skyting på Stjørdal 18. september. 

Materiellanskaffelsesprosjekt 2021/2022 
Som tidligere orientert har Forbundet 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. 



NROF ser at prosess med å få godkjenning for anskaffelse hos politiet tar lengre tid enn først antatt, 
slik at fristen for å søke om støtte utvides til 1. juni 2022. 

NROF er også i dialog med importør av HK MR 223 for å anskaffe flere våpen til NROFs avdelinger i 
2022. Nærmere informasjon om dette vil komme senere.  

Innlevering av AG-3 og uniformer 
NROF har fulgt opp saken med innlevering av uniformer mot Forsvarsstaben. Sjef FST har nå 
besluttet at medlemmer i NROF som ikke er disponert i styrkestrukturen til Forsvaret og som har fått 
utlevert feltuniform får beholde disse. Uniformene vil ikke bli byttet eller erstattet. Framover 
forholder Forsvaret seg til inngått samarbeidsavtale mellom NROF og Forsvaret.  

Det har i den senere tid vært arrangert flere større skytestevner for å markere avslutningen på AG-3 
sin tjeneste i Forsvaret.  NROF har hatt deltakere som har hevdet seg meget bra på profilerte 
skytestevner som Mestermøtet og Mil NM. NROF avdeling Nedre Romerike arrangerte et 
avslutningsstevne lørdag 28 aug med over 60 deltakere. Vi har gjennom disse arrangementene tatt et 
«verdig» farvel med AG-3. Det er nå viktig at medlemmene som har AG-3 utlånt fra Forsvaret følger 
opp de retningslinjene som er gitt fra Forsvaret i forhold til innlevering av AG-3. Fristen satt fra 
Forsvaret er 1.september 2021.  

Nye skyteinstruktører og standplassledere 
NROF har gjennomført skyteinstruktørkurs og 7 nye instruktører er nå klare for N3 opplæring. Nytt 
kurs er planlagt i november. NROF avd. Gudbrandsdal og NROF avd Kongsberg har gjennomført NROF 
standplassleder kurs med henholdsvis 5 og 3 deltakere. Hvis flere avdelinger ønsker å gjennomføre 
stanplasslederkurs kan sekretariatet kontaktes for støtte.  
 

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 er fra og med 2. august til stede i Bygning 60 daglig.  

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/ 
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