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NROFs forbundsstyre (FS) gjennomførte 12.januar 2022 Forbundsstyremøte. Her er noen av sakene 
som ble diskutert. 

Medlemsstatus 

Frist for å betale medlemskontingent for 2022 var 31. desember 2021, slik at rapportering utsettes til 
begynnelsen av februar for å ha et best mulig grunnlag.  

Økonomistatus 
GS gikk igjennom foreløpig status ift. regnskap for 2021 med forbehold om at regnskapet ikke er 
endelig avsluttet. Foreløpig regnskap viser at NROF vil gå med overskudd i 2021. Hovedgrunnen til 
overskuddet er redusert aktivitet (i stor grad inngår dette i ubenyttede midler fra FD), reduserte 
personalutgifter, redusert forbundsadministrasjon og reduserte utgifter til Pro Patria.  Endelig 
regnskap for 2021 vil forelegges FS på møte i februar.  

Aktivitetsplan for 2022 
GS gikk igjennom utkast til aktivitetsplan for 2022, inkludert skisse til plan for Strategisamling og 
Landsmøtet. Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til aktivitetsplanen da frist for tilbakemelding 
fra avdelingene var satt til 7. januar 2022 ift å melde interesse for å ta på seg arrangement. FS ga 
innspill og kommentarer til justeringer som ble tatt inn i planen. 

Budsjett for 2022 
GS gikk igjennom utkast til budsjett for 2022. FS vedtok budsjettet med et foreslått underskudd, som 
i stort er knyttet til NROFs andel av anskaffelse av MR 223 med siktemidler ila 2022.  

Styret fremholdt i diskusjonen at budsjettet synes nøkternt til tross for et planlagt underskudd. 
Videre fremholdt FS at det, basert på økonomien i Forbundet, er riktig å benytte noe av 
egenkapitalen til beste for medlemmene og var fornøyd med hvordan risikoen i budsjettet er tenkt 
håndtert.  

Oppdatering fra sekretariatet 

Aktiviteter fremover 

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

 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/mars 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. 

 16. februar inviterer Sanitetsutvalget i NROF til webinar om Bliksund, hvor Bliksund-
koordinator i Forsvarets sanitet, Ole Nærbø, vil gå gjennom løsningen. Bliksund er en portal 
for sanitetsrelatert innhold og i bruk av både Forsvaret og sivilt helsevesen. 

 26. mars gjennomfører NROF avdeling Oslo åpent NM i pistollangrenn på Lygna Skistadion 
ved riksvei 4, ca. 10 km nordøst for Gran/Brandbu. 



 
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:  

NROF e-post: 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/ 
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