
 

Nyhetsbrev mai 2022 
 

 

 

NROFs forbundsstyre (FS) gjennomførte Forbundsstyremøte 4. mai og 19. mai. Her er noen av sakene 
som ble diskutert. 

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 er sendt ut til avdelingene sammen med fullstendig saksliste til Landsmøtet.  

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.  

Medlemsstatus  
Pr 2. mai 2022 var det 4943 betalende medlemmer og det er kommet inn kr.2.398.569,- i 
kontingentinnbetaling. Antall medlemmer var ca. 800 lavere enn ved utgangen av 2021. 
Kontingentinngangen er ca. kr 600.000,- under budsjett for 2022. Det er fortsatt mye arbeid med å 
følge opp medlemmer som ikke har betalt, samtidig som tilgangen på nye medlemmer ligger jevnt på 
om lag 30 personer per måned.  

Økonomistatus 
Økonomistatus utvikler seg i stort med det som er budsjettert, men det er en bekymring ift at 
kontingentinnbetalingen pr 30. april er rundt kr 600.000,- under budsjett. 

Søknad om økonomisk støtte fra Forsvarsdepartementet 

Generalsekretæren orienterte om foreløpig status i arbeidet med søknad om tilskudd til frivillig 
aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet for 2023 i tråd med Forskrift. FS støttet i stort 
innretningen på søknaden, men ga også føringer for justeringer. Dette gikk blant annet på forventet 
kostnadsvekst, arbeid med å strømlinjeforme/synkronisere beskrivelsene for de ulike prosjekt og 
sterkere vektlegging av prosjektenes bidrag ift forsvarsvilje.  
 
Eventuelt 
Innstilling til heder fra NROFs Hedersnemd ble diskutert og Forbundsstyret støttet forslaget. Heder vil 
bli utdelt/annonsert ved en passende anledning.  

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med innspill knyttet til veteranbegrepet. NVIO, SIOPS, 
VmV og NROF har fremsendt et forslag til FMIN og FSJ. Dette er fordelt til NROFs avdelinger. 

Det ble orientert om positive inntrykk etter tilstedeværelse fra presidentskapet og generalsekretær 
på ulike aktiviteter ila våren. God stemning blant arrangører og deltakere. 

Oppdatering fra sekretariatet 
Landsmøte 2022 

NROFs Landsmøte gjennomføres på Gardermoen 11.- 12. juni 2022. Oppsummering fra dette 
kommer i neste nyhetsbrev. 

Aktiviteter fremover 



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

 
• NROF-marsjen virtuelt foregår gjennom juni måned. Forbundet håper at marsjinteresserte 

benytter seg av muligheten til å gå 60 eller 100 km og registrere fullført aktivitet ved å sende 
en e-post til marsj@nrof.no. Det er mulig å kjøpe NROF marsjmedalje for de som ønsker et 
synlig bevis på vel gjennomført marsj. 

• 18. mai arrangerer NROF avd. Oslo krigshistorisk vandring på Akershus festning og NROF avd. 
Sunnfjord og Ytre Sogn arrangerer åpen dag sammen med DSB ifm Frivillighetens år/Vår dag. 

• Regionsmesterskapet i skyting for Østlandet finner sted den 26. juni i regi av avd. 
Fossumstrøget. 

• Finalen i Norgesmesterskapet i nivå 2-skyting skjer i år på Haugaland den 20. august. 
• NROF mesterskap, og Nordisk mesterskap, i feltidrett er utsatt fra 18. juni til 24. september.  
• NROFs barmarkskurs arrangeres den 23. til 25. september på Askvoll, Vestland fylke. Kurset 

har som målsetning å gjøre kursdeltakerne bedre rustet til å klare seg ute i naturen med 
enkle hjelpemidler. Påmeldingsfrist er satt til 1. august. 

 
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. Ambera vil være stede under NROFs Landsmøte. 

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.  

 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. 
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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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