Nyhetsbrev november 2021
NROFs forbundsstyre (FS) gjennomførte tirsdag 12. oktober 2021 Forbundsstyremøte på Teams. Her
er noen av sakene som ble diskutert.
Medlemsstatus
Pr 10/11.2021 er antallet betalende medlemmer og støttemedlemmer 5701. Dette er ca. 270 lavere
enn ved utgangen av 2020 og omtrent 400 lavere enn 2017, 2018 og 2019. Antall nye medlemmer
ligger noe høyere enn i 2020. FS uttrykte bekymring for utviklingen og ba sekretariatet følge opp ift.
rekruttering og tiltak for å beholde eksisterende medlemmer.
Økonomistatus
Økonomistatus i Forbundet er god og det ble ikke besluttet ekstraordinære tiltak eller justeringer,
selv om det er usikkerhet knyttet til momskompensasjon og kontingentinngangen er lavere enn
budsjettet. På plusssiden har kostnadene til Pro Patria gått ned etter valg av ny leverandør.
Heder
FS vedtok å følge Hedersnemdas innstilling uten merknader og heder ble delt ut i forbindelse med
markeringen av 125 års jubileet.
Tildeling fra FD 2022
GS orienterte om møte med FD ift. tildeling for 2022 etter ny Regjering sitt forslag til Statsbudsjett.
Forslaget til tildeling ligger fortsatt noe lavere enn søkt beløp, og NROF har søkt om å benytte midler
fra 2020 og 2021 for å dekke dette «gapet». Basert på vedtatt Statsbudsjett og svar fra FD på søknad
om omfordeling/overføring av midler, vil forslag til budsjett for 2022 bli forelagt FS.
Formannskonferansen
Formannskonferansen ble gjennomført på Akershus festning lørdag 20. november og søndag 21.
november 2021. Det deltok 70 representanter fra 41 avdelinger i tillegg til Forbundsstyret,
sekretariatet og leder for valgkomiteen, leder for protokollkomiteen og leder for aktiviseringsfondet
I tillegg til orienteringer fra Forbundet ble deltakerne oppdatert om situasjonen i Forsvaret, inkludert
reservistenes plass i Forsvaret og deres betydning for fremtidens Forsvar, av Generalmajor Tonje
Skinnarland, Sjef Operasjonsdivisjonen i Forsvarsstaben. Sjef Sivilforsvaret, Sigurd Heier, Direktoratet
for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), orienterte om Analyser av krisescenarioer 2019 (AKS)
som inneholder 25 åpne risikoanalyser fordelt på 16 risikoområder som har det til felles at de
inneholder farer eller trusler som kan utløse alvorlige hendelser for det norske samfunnet.
Oberstløytnant Kristian Koen, Sjef Vertslandsstøttebataljonen, orienterte om avdelingen med fokus
på oppdrag, konsept, kapabiliteter, Cold Response 2022 og betraktninger rundt reservistenes plass i
bataljonen.
Det ble gjennomført gruppearbeid i 8 grupper, hvor fokuset var utvikling av Forbundet og
rekruttering. Bakgrunn for diskusjonen i gruppene var egne erfaringer, tilsendt dokumentasjon og
orienteringer på konferansen. Resultatet av arbeidet ble presentert skriftlig og muntlig og vil danne
bakgrunn for videre arbeid i Forbundsstyret frem mot Landsmøte i 2022.

Oppdatering fra sekretariatet
Aktiviteter

Det gjennomføres orientering for æresmedlemmer og tidligere presidenter 1. desember.

NROFs sanitetsutvalg gjennomfører fagdag sanitet torsdag 2. desember i Forsvarsmuseets
aula på Akershus festning
NROF avd. Nedenes arrangerer Ball ProPatria i Arendal 8. januar 2022.
Sekretariatet vil være representert på to planlagte kontaktutvalgsmøter med HV før jul i
tillegg å delta på veteranforum på Bæreia 6.-7. desember og delta på møte med
Forsvarsministeren om veteransaker 14. desember
Sekretariatet ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

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
Ole Kristian Haagenrud 22 47 82 46/994 48 257
Ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no
Morten Wroldsen
22 47 82 48/901 44 535
Morten.wroldsen@sekr-nrof.no
Harald Blikra
post@sekr-nrof.no

22 47 82 40/938 78 734

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/

Presidenten sitt jolebrev
Kjære reservistar og andre forsvarsvener!
Coronasituasjonen har definitivt påverka NROF sine aktivitetar for andre året på rad. Som ein
ansvarleg organisasjon er det sjølvsagt at me til ei kvar tid er lojale mot styresmaktene sine pålegg og
retningslinjer til ei kvar tid. Sjølv om ein del av våre aktivitetar også i år har vorte kansellert eller
utsett, har den digitale utviklinga i Forbundet skote endå meir fart og gjett mange gode seminar og
utviklingspotensial. Me har nett ei utmerka 125 års feiring bak oss, og saman med den ein svær
framtidsrett formannskonferanse.
Det er berre så viktig at både lokalavdelingane og sekretariatet er proaktive og offensive, følgjer opp
arbeidsprogram og terminlister for å skape attraktive arenaer for medlemmer og dei som vurderer
medlemskap i NROF. Sekretariatet er klar til å støtte aktiviteter lokalt.
Hugs: Det er aktivitet og medlemstilgang som er grunnlaget for finansieringa av Forbundet. Difor må
både den einskilde og tillitsvalde støtte opp om dei aktivitetane forbundet gjennomfører.
Eg er også takksam for mykje innsats i krisa frå medlemane i ei krevjande tid, det være seg som
einskilde, lokalavdeling eller som ein del av styrkestrukturen primært gjennom Heimevernet denne
gongen.
Dei tryggleikspolitiske føresetnadene utviklar seg diverre fortsatt i ei negativ retning også i vårt
nærområde. Det som er sikkert er at Forsvaret og andre etatar som bidreg til samfunnstryggleik i eit
breitt perspektiv hev kompliserte utfordringar som sterkt engasjerer Forbundet sine medlemmer.
Her er det viktig for de einskilde medlem å nytte seg av alle tildbod Fornundet kjem med for å halde
seg oppdatert. Då vert du ein god ambassadør for forsvarssaka og Forsvaret. Dermed kan du kan
deltake i debattar utan å basere faktsagrunnalget ditt på «fake news» som diverre kjem frå mange
kantar for tida. Sjølv om det kjem opp mykje i media om både hyblar og anna er den grunleggande
tilliten i Noerg mellom Styresmaktene og den einskilde det beste Forsvsaret med har for, fridom,
folkestyre og rettsstat.
Skal Forbundet utvikle seg og tilby det som medlemane ynskjer må me til ei kvar tid sikre at me har
«Licence to Operate» hjå styresmaktene. Denne må kvar og ein av oss sikre å utvikle kvsar einaste
dag.
§ Forbundet må ha tillit hjå FSJ, Forsvarets sjefar – spesielt Sjef HV og dei einskilde distriktssjefar –
Forbundet skal bidra til å gjere dei militære sjefane gode. Berre på den måten kan me få på plass ein
god og vel fungerande samarbeidsavtale med Forsvaret. Det blir svært viktig at Forbundet
rekrutterer medlemmer frå styrkestrukturen. Det vil også sikre gode tilbod til dei som er reservistar
og engasjerte utanfor styrkestrukturen f eks på grunn av alder.
§ Politisk leiing i FD må ha tillit og sjå Forbundet som ein viktig bidragsytar til å utvikle eit
reservistkonsept for framtida, samt ein truverdig og aktiv støttespelar fot å bygge Forsvarsvilje
innafor konstitusjonelle spelereglar.
§ Justisstyresmaktene er særs viktige med tanke på alt som har med våpen og skyting å gjere. Det er
jo ein av NROF sine kjerneaktivitetar og er fullstendig avhengig av at Forbundet i eit kvart høve er
ansvarlege og følger lover, forskrifter, reglement og handbøker.
§ Lovgjevar – våre folkevalde på Stortinget må være trygge på at Forbundet er truverdig, er heilt
partipolitisk nøytrale, og ikkje har ambisjonar eller planer utanfor den vedtekne styrkestrukturen til
Forsvaret. I nokre NATO og partner land er ikkje ein slik tillit sjølvsagt. Me kan i så måte være stolte
av at NROF i diskusjonen om ny våpenlov var den einaste organisasjonen som vart omtala i positive
vender frå Stortinget sin talarstol.
§ Me har også fått gjennomslag for endring i statsbudsjettet når gjeld bevligning til Forbundet slik at
aktiviteten framover kan gjennomførast i tråd med amabisjonane

NROF sitt rasjonale er avhengig av at reservistar vurderast som relevant for Forsvaret, her er det
gjort eit godt arbeid over fleire Forbundsstyrer og år, Her har me fått gjennomslag for synspunkta
våre på fleire områder, og det gjev motivasjon til å jobbe vidare for ein rett balanse mellom fast
ansette og reservistar, den komande forsvarskommisjonen, det neste fagmilitære rådet og neste
Langtidsplan.
Forbundet MÅ kontinuerleg halde trykket oppe for at Forsvaret og Forsvarsdepartementet skal
vurdere NROF som relevant også i framtida. Det kjem ikkje av seg sjølv, og krev innsats av den
einskilde, lokalavdelingar og sentral leiing. Her vil eg utfordre kvar og ein av dykk!
Me er i ferd med å gå over i NROF sitt 126 år som også er frivljugheita sitt år. Det skal og markerast
tydeleg. Verdien av frivljugarbeid er desverre ofte underkommunisera.

Til slutt, ei fredeleg jol og eit velsigna godt nytt år til dykk alle. Bruk tida godt til å være saman og
tilstade med dei du er glad i.
Pro Patria, For flagg, heim og fedreland.

Jørn Buø
President

