Nyhetsbrev desember 2021
NROFs forbundsstyre (FS) gjennomførte 19. november 2021 Forbundsstyremøte. 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 plussiden 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.

Oppdatering fra sekretariatet
Følgende personer har blitt tildelt heder i 2021:
NROFs hederstegn er tildelt:
 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
 Kapt Svein Vetle Trae, NROF avd Vest-Telemark
 Kaptein Olav Aalandslid, NROF avd Vest-Telemark
 Generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen, Sjef HV
 Major (R) Markus Lassheikki (FROF)
NROFs hedersplakett er tildelt:
 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
 Oversersjant Ingebrigt Rossehaug, NROF avd Øvre Romerike

NROFs Coin for ekstraordinær innsats er tildelt:
 Lt Karstein Brox, Maj Per Kristian Danielsen, Stsjt Kai R Wahlmann, Lt John Anders Ingebo, Lt
Nils Håvard Dahl, Lt Åge Ånensen, Menig Arve Andreassen, Fenr Jostein Lygre, Lt Marius
Torgersen, Menig Ole K Haagenrud.
Ny medlemsfordel
NROF har på slutten av 2021 inngått en partneravtale med Ambera som gir medlemmene mulighet til
å bli med i Ambera helt gratis og NROF oppnår økonomiske fordeler hvis medlemmer anskaffer bolig
med NROF koden.
Les mer i vedlagte informasjon.
Aktiviteter fremover
Sekretariatet oppfordrer alle medlemmer til å delta på lokale og sentrale aktiviteter. Oppdatert
oversikt over sentrale aktiviteter ligger på nrof.no.





13. januar inviterer vi til et webinar om prosjektet «Min side» hvor prosjektleder Ellen
Benedicte Buer fra FPVS presenterer dette nærmere.
18. januar inviterer sekretariatet til et webinar med fokus på styrearbeid.
9. februar inviterer vi til et webinar med fokus på den daglige påvirkningen vi utsettes for,
samt Kina som er en stadig økende utfordring. Webinarets innleder blir oberstløytnant Geir
Hågen Karlsen, hovedlærer strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole
I løpet av februar, primært 12-13 februar, håper vi å få gjennomført regionsmesterskap,
alternativt avdelingsmesterskap, i skimerket eller skiskyttermerket, men avventer fortsatt
tilbakemelding mht hvem som ønsker å ta på seg arrangementene.

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:
NROFs postkasse på mail; post@sekr-nrof.no
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
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/

Ny medlemsfordel! Norsk Reserveoffisers Forbund inngår samarbeid med
Ambera
Ambera skal skape en helt ny boform for aktive voksne i Europa, ved å tilby mer enn bare en bolig:
også en livsstil. Alle medlemmer i Norsk Reserveoffisers Forbund får mulighet til å bli med i
Ambera helt gratis, og få tilgang til et nettverk av mennesker, aktiviteter og fysiske møteplasser (se
hvordan du sikrer ditt medlemskap nederst i artikkelen).
Den norske eiendomsutvikleren Ambera skal sette en ny standard for hvordan aktive voksne 50+ kan
bo og leve. Ambisjonen er å skape boligprosjekter med fellesskap som forenkler og beriker livet til de
som bor der. Ambera har to prosjekter klare for salg i Spania, og første prosjekt ligger på populære
Costa del Sol.
Amberas boligprosjekter er inspirert fra vellykkede «Active Adult Communities» i USA hvor det er
utviklet over 2000 slike prosjekter for pensjonister i løpet av de siste seksti årene.
Ambera Lifestyle har som mål å bli en foretrukket livsstil i Europa og skal tilrettelegge for aktiviteter
og tjenester, som medlemmer kan ta i bruk uavhengig av om de eier en bolig i Ambera eller ikke.
Aktivitetssenteret er det pulserende hjertet i alle Amberas prosjekter, og aktivitetsvertene
tilrettelegger for aktiviteter både ute og inne, samt bidrar til å organisere interesseklubber basert på
beboernes kunnskap, ferdigheter og livserfaring. Selv om aktivitetstilbudet er stort, vil alenetid og
sosialisering være aktive valg i Ambera.

Mer informasjon kommer i neste nummer av ProPatria og på nrof.no.

Allerede nå kan du som medlem av Norsk Reserveoffisers Forbund sikre deg et gratis medlemskap i
Ambera. Et medlemskap gir deg blant tilgang til et nettverk med mennesker, aktiviteter og fysiske
møteplasser. Du får også forkjøpsrett på bolig i Amberas fremtidige boligprosjekter.
Klikk her og bruk medlemskoden «NROF» for å sikre deg et gratis medlemskap i Ambera.

