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Oppdatering fra sekretariatet 
Det har ikke vært gjennomført Forbundsstyre møter i september. 

Aktiviteter 

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

For oktober minner vi om NM i skogsløp med pistolskyting 9.oktober i regi av NROF avdeling Oslo, 
som også arrangerer seniordag 16. oktober. 30-31. oktober er det sanitetskurs i Oslo i regi av NROFs 
sanitetsutvalg.  

Videre arrangerer NROF seminaret «Muligheter og umuligheter i Nordisk samarbeid» lørdag 9. 
oktober i Oslo Militære Samfund i samarbeid med Norges Forsvarsforening, hvor vi blant annet får en 
panelsamtalen mellom vår egen forsvarssjef general Eirik Kristoffersen og överbefälhavare for 
Försvarsmakten, general Micael Bydén. Seminaret byr også på innlegg fra tidligere forsvarssjef Sverre 
Diesen, sikkerhetspolitisk direktør i FD Svein Efjestad, Jacob Westberg fra den svenske 
Försvarshögskolan og tidligere attaché til Storbritannia John Andreas Olsen. Arrangementet blir 
streamet direkte, slik at de som ikke kan eller ønsker å reise til Oslo fortsatt kan få med seg 
seminaret, og sekretariatet håper derfor at avdelingene og/eller grupper av medlemmer benytter 
anledningen til å samles til en sosial samling hvor seminaret kan følges og diskuteres i en hyggelig 
ramme.  Informasjon om streaming legges ut på nrof.no i forkant. 

Sekretariatet minner også om Skyteinstruktørkurs 11. - 14. november; 
https://www.nrof.no/aktivitetskalender/skyteinstruktorkurs/  

Frivillighetsåret 2022 

Frivillig arbeid, i regi av organisasjoner og lokale ildsjeler, har lange tradisjoner i Norge. Gjennom 
Meld. St. 10 (2018-2019), «Frivillighetsmeldingen» er 2022 dedikert til markeringer og anerkjennelse 
av denne frivillige innsatsen. Frivillighetsmeldingen har som hovedhensikt å lede til: - Økt deltagelse i 
frivillig arbeid, - Økt mangfold i frivillig arbeid, - Økt kunnskap og økt synlighet.  

Forbundets medlemmer bidrar gjennom året med betydelig frivillig arbeid for å kunne holde ønsket 
aktivitetsnivå. NROF har de senere år lagt stor vekt på å synliggjøre verdien av dette arbeid i 
forbindelse med vår dialog med Forsvarsdepartementet og Forsvaret. 

NROFs aktiviteter er godt egnet til å vise frem verdien av frivillig arbeid, og vi oppfordrer avdelingene 
til å starte planleggingen for å markere «Frivillighetens år» på en egnet måte, alene eller i samarbeid 
med andre frivillige organisasjoner og militære avdelinger i området. En slik markering vil kunne gi 
merverdi ift at Forbundet får mulighet til å vise seg frem, at Forbundet kan synliggjøre mangfoldet i 
våre tilbud, samt synliggjøring av Forbundets rolle i lokalsamfunnene.  

Formannskonferanse og 125 års jubileum 

Det er sendt ut «Innkalling med forenklet saksliste» til Formannskonferansen 20-21. november 2021, 
men sekretariatet mangler fortsatt enkelte tilbakemeldinger om deltakere fra avdelingene.  

Invitasjoner til middag i forbindelse med 125 års jubileet er sendt ut med påmeldingsfrist 1. 
november 2021. 

 

 

https://www.nrof.no/aktivitetskalender/skyteinstruktorkurs/


Heder 

NROFs 125 års jubileum, som blant annet markeres med en middag 20. november, er en 

gylden mulighet til å hedre medlemmer og andre som fortjener det. Vi oppfordrer derfor 

avdelinger og medlemmer til å vurdere om det er noen som fortjener å bli hedret og 

fremme forslag om dette i god tid før Formannskonferansen den 20-21. november. 

Y:\NROF fellesområde\Arkiv fra 2013\5-Kultur og tradisjon\Heder\Statutter og vedtekter\Vedtekter 
for NROFs Hedersplakett.docx 

Y:\NROF fellesområde\Arkiv fra 2013\5-Kultur og tradisjon\Heder\Statutter og vedtekter\Vedtekter 
for NROFs Hederstegn.docx 

I tillegg er det mulig å komme med forslag til personer som fortjener  NROFs Coin for ekstra ordinær 
innsats. 

 

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. 

Her er vår kontaktinformasjon: 

Erik Gustavson  22 47 82 41/474 83 706 
Erik.gustavson@sekr-nrof.no 
Ståle Sandholt  22 47 82 49/913 67 716  
Stale.sandholt@sekr-nrof.no 
Morten Wroldsen 22 47 82 48/901 44 535 
Morten.wroldsen@sekr-nrof.no 
Ole Kristian Haagenrud  22 47 82 46/994 48 257 
Ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no 
Harald Blikra  22 47 82 40/938 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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