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NROFs forbundsstyre (FS) gjennomførte 11-13. mars 2022 Forbundsstyremøte i Steinsjøen skytefelt. 
Her er noen av sakene som ble diskutert. 

Medlemsstatus  
Pr 10.03.2022 er antallet betalende medlemmer og støttemedlemmer 3936, noe som er 1747 færre 
enn ved utgangen av 2021. Avdelingene purrer på egne medlemmer og det er fortsatt pågang av 
medlemmer som ikke finner igjen giro etc. Sekretariatet sendte ut purring til medlemmer som ikke 
har betalt i månedsskifte mars/april. Medlemmer som ikke har betalt kan ikke delta i NROFs 
aktiviteter og vil ikke motta Pro Patria fra og med nr. 2/2022. 

Økonomistatus 2022  
GS orienterte om økonomistatus. Ingen ut-/innbetalinger som ikke var planlagt i perioden. Forbundet 
har utbetalt støtte til avdelinger for kjøp av pistoler av midler fra tildelingen fra FD for 2020/2021. 
Videre er det utbetalt støtte til avdelingene for lokal aktivitet i tråd med budsjett for 2022 og 
beslutning på FS møte 24. februar 2022. Sekretariatet har mottatt mange positive tilbakemeldinger 
på dette. 

I tråd med medlemsstatus er kontingentinngangen pr  10.03.2022 betydelig under det som er 
budsjettert for i 2022, men FS besluttet ingen økonomiske tiltak på nåværende tidspunkt. 

Forberedelse til Landsmøtet 

I tillegg til ordinære styresaker som medlems- og økonomistatus var fokuset på forberedelse til 
kommende Landsmøte og utvikling av Forbundet. 

Resultatet av Forbundsstyrets diskusjoner rundt eventuelle vedtektsendringer og forslag til strategi 
og arbeidsprogram vil bli sendt ut til avdelingene sammen med fullstendig saksliste til Landsmøtet 
senest 13. mai 2022.  

Videre hadde Forbundsstyret fokus på hvordan vi kan gjøre NROF bedre kjent generelt og spesielt 
blant potensielle medlemmer. Viktigheten av å videreutvikle dialogen med utvalgene ble også 
diskutert, inkludert bemanning av utvalgene i kommende FS periode.  

Naturlig nok var også situasjonen i Ukraina i stort og hva det kan bety for utviklingen av Forsvaret og 
NROF et gjennomgående tema i forbindelse med samlingen. Dette resulterte blant annet i et innlegg 
på NROFs Facebook-side hvor NROF tar sterk avstand fra den folkerettsstridige russiske invasjonen av 
Ukraina som har medført store menneskelige lidelser i hjertet av Europa. 

 

Oppdatering fra sekretariatet 

Landsmøte 2022 

Sekretariatet minner om frist for innmelding av saker til Landsmøtet og navn på delegat(er) innen 13. 
april 2022. Minner også om frist for innsending av dokumenter ifm årsmøter i tråd med vedtektenes 
§ 5, pkt 9. 

Aktiviteter fremover 

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



 Den 2. april arrangerer NROF avd Oslo Marsjmerkeprøver som også er åpne for andre. 

 Den 2-3. april arrangerer NROF avd Kristansand NROF marsjen 

 Den 23-24. april arrangerer NROF avdeling Midt-Troms Regionsmesterskap for Nord-
Norge/Vårtreff i skyting på Setermoen 

 Den 7. mai arrangerer NROF avd Indre-Sogn Seniordag 

 Den 7. mai arrangerer NROF avd Stjørdal Regionsmesterskap i skyting for Midt-Norge på 
Frigården 

Medlemsavtale med Ambera 
Som tidligere orientert om har NROF inngått et samarbeid med Ambera som vil kunne gi NROF 
inntekter hvis medlemmer velger å kjøpe leilighet gjennom avtalen.  NROF har fått på plass en 
forhåndsreservasjon av 20 enheter i Amberas La Duquesa-prosjektet uten forpliktelser. Det betyr at 
NROF-medlemmer som har meldt seg inn i Ambera har muligheten til å reservere leiligheter og 
således går foran i køen. 

Medlemskontingent 2022 

Det er fortsatt en god del medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent for 2022. Vi minner 
om at betalt medlemskontingent er en forutsetning for å delta i NROFs aktiviteter, både lokalt og 
sentralt. 

Da vi opplever at noen ikke har mottatt, eller har slettet, tilsendt betalingsinformasjon er dette nå 
sendt ut på nytt til de som ikke har betalt. For øvrig er det bare å kontakte sekretariatet hvis det er 
utfordringer med å få betalt kontingent for 2022.  

Påskeferie 

Sekretariatet avvikler ferie/avspasering i perioden 11- 13. april. Ved behov kan GS kontaktes på mobil 
eller mail, post@sekr-nrof.no. 

 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/ 
 

mailto:post@sekr-nrof.no
mailto:Erik.gustavson@sekr-nrof.no
http://www.nrof.no/
https://www.facebook.com/NROFreserve
https://www.instagram.com/norskereserveoffiserersforbund/

