Nyhetsbrev februar 2022

NROFs forbundsstyre (FS) gjennomførte 24. februar 2022 Forbundsstyremøte. Her er noen av sakene
som ble diskutert.
Oppdatering fra utvalgene
Møtet ble innledet med en orientering fra skyteutvalget, feltsportsutvalget og sanitetsutvalget, hvor
FS ble oppdatert om utvalgenes status og deres tanker om videre arbeid.






SU vektla behovet for oppdatering av skytereglementet og mulighet for å registrere aktivitet
på «Min side» i tråd med endringer i våpenlov med forskrift. Videre orienterte han om
endringer i gjennomføring av NROF (N2) mesterskapet i skyting i år. Han vektla også
viktigheten av å involvere SU i alle skytesaker. Presidenten takket og berømmet utvalget for
godt og seriøst arbeid med viktige saker for Forbundet.
FSU orienterte om arbeidet i utvalget og planlagte nasjonale og internasjonale konkurranser.
Utvalget savner en oversikt over lokale feltsportaktiviteter og ser på hvordan dette kan
presenteres på nrof.no. Utvalget har tatt ansvaret for reglement for NROF kruset. Dette vil bli
oppdatert ifm ny utgave av Håndboka. Presidenten takket og understreket viktigheten av å
markedsføre merkeprøver over hele landet.
SAN vektla i sin orientering den positive utviklingen i utvalget og i aktivitetsnivået innen
sanitet. Utvalget bidrar i mange sammenhenger med fokus på militær sanitet. Har blant
annet fått POC i FSAN. Savner bedre dialog med sanitetsutvalg/sanitets interessert personell i
avdelingen. Har etablert egen FB gruppe med rundt 300 medlemmer, i og utenfor NROF.
Utvalget jobber med å få på plass en «sanitetssekk» som vil være hensiktsmessig for
avdelingene. Presidenten takket og understreket at han var fornøyd med utviklingen innen
sanitet.

Medlemsstatus
3682 medlemmer har betalt kontingent per 21.02.2022. Dette ligger omtrent på samme nivå som i
2021. Sekretariatet har kontaktet avdelingene for å minne disse om å følge opp at medlemmer har
betalt medlemskontingent før de kan delta på årsmøte og før de kan delta i aktiviteter.
Økonomistatus
Det har vært svært lite bevegelser i økonomien i januar, og så langt i februar. FS så ingen gunn til
korrigerende tiltak på nåværende tidspunkt.
Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2021
Forbundsstyret godkjente Årsberetning for 2021 og Regnskap for 2021.
Landsmøte 2022
Forbundsstyret godkjente innkalling, foreløpig saksliste og forretningsorden til Landsmøtet.
Innkallingen med vedlegg sendes ut innen 7. mars 2022.
Heder
Basert på innstilling fra Hedersnemda vedtok Forbundsstyret tildelinger av heder. Dette vil bli
kunngjort når den enkelte har fått sin heder/blitt orientert.

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.






Den 5. mars arrangeres regionsmesterskap i skiskyting i Oslo
Den 16. mars inviterer NROFs sanitetsutvalg til fagmøte med Espen Nakstad (FSAN) som vil
snakke om hva vi har lært av pandemien når det kommer til beredskap og krisehåndtering,
og oberstløytnant Bent Salberg (FSAN) som var sjef for feltsykehuset i Kabul under den
hektiske avslutningen av oppdraget sist høst.
Den 19. mars arrangerer NROF avdeling Nedenes ball Pro Patria.
26. mars gjennomfører NROF avdeling Oslo åpent NM i pistollangrenn på Lygna Skistadion
ved riksvei 4, ca. 10 km nordøst for Gran/Brandbu.

Årsmøtedokumenter
Det er nå tid for å gjennomføre årsmøte i avdelingene. Sekretariatet minner om innsending av
signerte dokumenter så snart som mulig etter møtet.
Landsmøte
Innkalling til landsmøtet 11. og 12. juni sendes ut i disse dager.
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/

Ukraina
Det russiske folkerettsstridige angrepet på Ukraina har naturlig nok fått mye oppmerksomhet i
senere tid, og Forbundet har særlig merket seg den enorme forsvarsviljen som blir vist av det
ukrainske forsvaret og befolkningen for øvrig.

NROF sitt formål har siden 1896 vært å støtte opp under Norges Forsvar og forankre forsvarsviljen
her hjemme. Innsatsen som nå gjøres av Ukrainerne er med på å vise den uvurderlige betydningen av
en sterk forsvarsvilje. På tilsvarende måte så vi i fjor hva mangelen på forsvarsvilje bidro til i
Afghanistan med Talibans raske tilbakekomst til makten.
Et sentralt argument fra Forbundet har lenge vært at riktig bruk av reservister kan bidra til at man får
et større Forsvar til en lavere kostnad enn tilsvarende struktur med stadig tjenestegjørende
personell. Samtidig har reservister en unik mulighet til å formidle informasjon om Forsvaret og være
en god ambassadør i sitt sivile liv. Dette er med på å spre forsvarsvilje og øke den øvrige
befolkningens kompetanse om Forsvaret på en god måte, spesielt i en tid hvor andelen unge som
gjennomgår førstegangstjenesten er som den er.
- Situasjonen i Europa er svært spent, og vi ser at land øker sine forsvarsbudsjett. Dette påvirker også
debatten her hjemme. Vi støtter naturligvis økte midler til nasjonens forsvar, men ber også om at
man tar seg tid til å tenke nøye gjennom hvilke løsninger man eventuelt går for. Mer personell krever
mer og riktig materiell, samtidig som personell må ha rett kompetanse. Derfor er det viktig å gjøre en
god totalvurdering slik at man utnytter verneplikten for alle borgere, totalforsvaret og de
økonomiske ressursene best mulig, sier NROFs president Jørn Buø.
I forbindelse med situasjonen i Ukraina er det flere som spør hva man kan gjøre for å bistå. NROF
oppfordrer avdelingene og medlemmene til å støtte opp under eksisterende hjelpeorganisasjoner
som har et godt apparat for å bistå i krisesituasjoner som den vi dessverre ser utfolde seg i Europa.

