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NROFs forbundsstyre (FS) gjennomførte Forbundsstyremøte 13. august. Her er noen av sakene som 
ble diskutert. 

Nytt Forbundsstyre 

President Jørn Buø     NROF avd Oslo 

1. visepresident Arnfinn Vik   NROF avd Oslo 

2. visepresident Nils Otto Pleym  NROF avd Varanger 

Styremedlem Tore Hongset   NROF avd Innherred 

Styre medlem Ole-Petter Westerlund  NROF avd Bergen 

Styremedlem Hege Pettersen-Moe  NROF avd Vestoppland 

Styremedlem Sofie Hildebrandt Lien  NROF avd Ringerike 

Varamedlem Ingar Lund   NROF avd Oslo 

Varamedlem Svein Wara   NROF avd Tromsø 

Medlemsstatus  
Pr 31. juli 2022 er det 5109 betalende medlemmer og det er kommet inn kr.2.491.919,- i 
kontingentinnbetaling. Antall medlemmer er ca 500 lavere enn ved utgangen av 2021.  

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 500.000,- under budsjett selv om det er utbetalt 
mindre enkelte andre poster enn budsjettert.  Det ble ikke iverksatt noen ekstraordinære tiltak.  

Oppfølging etter Landsmøtet 
Generalsekretæren orienterte om arbeidet med oppfølging etter landsmøtet: 

• Vedtekter er endret i tråd med beslutninger. Ligger på nett og kommer i ny utgave av Håndboka. 
• Skyteutvalget har startet behandling av innmeldte skytesaker 
• Sekretariatet har sendt ut rekrutteringsfilm og PP-brief til avdelinger som har bedt om dette med 

QR til innmelding og brosjyre.  
• Arbeidet med ny løsning på medlemskrav og ny database er i gang. Legges frem for FS for 

beslutning så snart det er klart. 
• Status ift nye medlemmer i utvalg nedsatt av FS ble gjennomgått og planlegges besluttet på FS 

møte 19. oktober 2022. 
• FS ga nødvendig føringer og fullmakter for arbeidet med ny utgave av Håndboka. Skal være klar 

innen 1. oktober.  

Nye vedtekter for NROF kruset 
GS la frem forslag fra FSU til endringer i statutter for tildeling av NROF kruset. Endringene er i 
hovedsak en tilpassing ift tidligere vedtak om å skifte fra statuett til «obelisk» av glass. I tillegg er det 
gjort justeringer for å nivellere mellom muligheten for å oppnå poeng innen skyting og feltsport.  

FS vedtok nye vedtekter for NROF kruset med virkning fra 1. januar 2023. 

 



Oppdatering fra sekretariatet  

Ekstraordinært landsmøte 31. august 2022 

I tråd med forbundets tidligere vedtak om å være et Forbund for alle reservister, ble det besluttet å 
endre navnet til Norsk Reservistforbund. Forbundet vil beholde NROF som forkortelse. 

President Jørn Buø la frem forbundsstyrets forslag til navnet som ble vedtatt, og er fornøyd med 
vedtaket. Han vektlegger likevel at han setter stor pris på engasjementet fra avdelingene som hadde 
andre forslag, og sa i sin avslutning av møtet at det fremkom mange gode argumenter som vil bli tatt 
med i forbundets videre arbeid. 

Navneendringen innebærer at forbundet og alle avdelinger må foreta et administrativt navnebytte i 
alle sine vedtekter og hos all registreringer i offentlige registre. Videre må samarbeidspartnere 
informeres og eventuelle avtale justeres. Dette vil li fulgt opp av forbundet og av NROFs avdelinger i 
tiden fremover.  
Forbundet vil også utarbeide nye logoer etc samt komme opp med engelsk betegnelse på Forbundet. 
 
Aktiviteter fremover 

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

• Forsvarets sanitet og NROF inviterer til en spennende fagdag på Sessvollmoen den 10. 
september. Dagen vil by på foredrag og presentasjoner om Forsvarets sanitet, status i 
Forsvaret og praktiske leksjoner. 

• Hedersløpet arrangeres i Oslo 10. september hvor NROF avd Oslo er en av arrangørene.  
• Sekretariatet arrangerer webinar for avdelingenes styrer 13. september, hvor avdelingene gis 

anledning til å diskutere og utveksle erfaringer knyttet til styrearbeid, samt diskutere 
hvordan vedtak fra landsmøtet skal implementeres eller påvirker avdelingene.  

• NROF-avdelingene på Sørlandet inviterer til infanteriløp lørdag 17. september 2022 på Kjevik. 
• NROF mesterskap, og Nordisk mesterskap, i feltidrett arrangeres 24. september av NROF 

avdeling Oslo. Frist for påmelding er 8. september 
• NROF avdeling Telemark arrangerer seniordag 1. oktober i Skien med foredrag / ekskursjon / 

utstilling / viser & vers/mulighet for å teste skyteferdigheter. 
• NROFs sanitetsutvalg inviterer til et kvalifiserende sanitetskurs som First Responder på 

Akershus festning den 8. og 9. oktober. 
 

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 

mailto:post@sekr-nrof.no
mailto: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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