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NROFs forbundsstyre (FS) gjennomførte Forbundsstyremøte 21.september på Teams. Her er noen av 
sakene som ble diskutert. 

Ny databaseløsning (Medlemsregister) 

Forbundsstyret har basert på vedtak på landsmøtet 2022 jobbet med å komme frem til ny/forbedret 
betalingsløsning for medlemskontingent. Resultatet av dette arbeidet har blitt et behov for å 
modernisere hele databaseløsningen (medlemsregisteret) for forbundet. Etter å ha vært i dialog med 
eksisterende leverandør for å se på muligheten for å gjøre tilpasninger og sett på andre løsninger, 
har forbundsstyret besluttet å gå for en ny leverandør. Valget har falt på RUBIC, som vil levere en 
helt ny løsning for Forbundet. Denne vil blant annet ta høyde for nye betalingsløsninger fra og med 
kontingenten for 2023. Den nye databaseløsningen vil være i drift fra 1/1-23. 

Den nye databaseløsningen fra RUBIC vil levere en løsning som tilfredsstiller behovene NROF har ift 
medlemsregistrering, fakturering av medlemskontingent (Vipps, e-faktura, SMS etc), registrering av 
aktivitet, aktivitetsoversikt, påmelding til aktiviteter og «Min side». Løsningen gjør det mulig å 
fortsette med Tripletex som regnskapssystem. Videre vil RUBIC kunne utvikle en tilfredsstillende 
løsning for å håndtere påmelding, betaling og oppfølging knyttet til Nijmegen marsjen.  

Medlemskontingent for 2023 
NROF har de siste årene endret betalingsrutiner for medlemskontingent for å «minimere» den 
perioden hvor nye medlemmer ikke betaler kontingent. Pr i dag sendes kontingentkrav ut i 
månedsskifte november/desember med betalingsfrist 1/1. Nye medlemmer som melder seg inn i 
november og desember betaler ikke kontingent for inneværende år. Denne løsningen gjør at en stor 
del av medlemskontingenten for 2023 vil bli innbetalt i 2022, noe som medfører noen 
regnskapsmessige utfordringer for sekretariatet og kan skape misforståelser for det enkelte medlem.  

Forbundsstyret har derfor besluttet at for 2023 sendes kontingentkravet ut 1/1-23 med betalingsfrist 
31/1-23. Nye medlemmer som melder seg inn i november og desember betaler ikke kontingent for 
inneværende år.  

Oppsummering etter møte med sjef HV 

Generalsekretæren ga en kort oppsummering til forbundsstyret etter møte med sj HV.  

• Sjef HV understreket at hun etter vedtektsendringer og navneendring ser NROF som en mer 
relevant samarbeidspartner for HV, ettersom alle i HVs styrkestruktur nå kan være 
medlemmer i NROF. 

• Sjef HV og president NROF tar sikte på å møtes på Elverum 23/11-22 
• HVs retningslinjer knyttet til aktive skyttere endres til å inkludere også NROF som en 

organisasjon der aktive skyttere i HV kan få godkjent sin deltakelse som tellende aktivitet. 
• Sjef HV er positiv til å etablere en egen åpen reservistklasse («sivil klasse») for personell som 

ikke har mulighet for å stille for en militær avdeling på Militært NM i skyting. Disse skyter 
med sivil utgave av HK 416, HK MR 223. HVST følger opp saken videre mot DFS og avklarer 
mulighetene før LS 2023. 

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. 

• NROFs sanitetsutvalg arrangerer et kvalifiserende sanitetskurs som First Responder på 
Akershus festning den 8. og 9. oktober. 

• NROF avd Oslo arrangerer åpent NM i skogsløp med pistolskyting på Løvenskiold 15. oktober. 
• NROF arrangerer et spennende seminar om den pågående krigen i Ukraina lørdag 22. 

oktober i Fanehallen på Akershus festning. Yngre reservister oppfordres spesielt til å delta.  
• NROF, sammen med NFF, arrangerer seminar i Fanehallen på Akershus festning lørdag den 5. 

november med tema «Et samlet Norden i NATO, muligheter og utfordringer» 
• Skyteinstruktørkurs arrangeres 3.-6. november 
 

Aktivitet 2023 

Aktivitet for medlemmene er forbundets viktigste oppgave. Dette er svært viktig for å beholde og 
rekruttere medlemmer. Det er derfor viktig at forbundet og avdelingene annonserer og formidler til 
medlemmene den planlagte aktiviteten. Forbundet oppfordrer alle ledd i organisasjonen om aktivt å 
bruke hjemmesider og sosiale medier, samt sende ut informasjon via e-post til medlemmene. Videre 
er det av avgjørende betydning at aktiviteter reelt gjennomføres, for å holde interessen oppe hos 
medlemmene. Sekretariatet vil i løpet av oktober legge frem en skisse til plan for sentrale aktiviteter 
for forbundsstyret og deretter gå i dialog med avdelingene for å finne arrangører. Alle avdelinger 
oppfordres til å se på muligheten til å ta på seg arrangementer i 2023.  

Profilering 

Etter at forbundet har endret navn til Norsk Reservistforbund (NROF) har sekretariatet utarbeidet ny 
logo som er publisert i biblioteket på Min side. 

Videre er den engelske betegnelsen på forbundet Norwegian Reservists Association.  

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 
Bygning 60, Akershus festning 
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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