
Vedtekter for Norsk Reservistforbund (NROF) 1 

Norsk Reservistforbund (NROF) er en partipolitisk nøytral sammenslutning av militært 
utdannet personell, slik det er presisert i § 4, i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og 
Heimevernet. 

§ 1. Formål 

1. Samle militært utdannet personell for å styrke Norges forsvar og fremme 
forsvarsviljen i det norske samfunn.  

2. Arbeide for bruk av reservister som ressurs for Forsvaret og ivareta reservistenes 
interesser.  

3. Ivareta totalkompetansen blant militært utdannet personell for videre tjeneste i 
Forsvarets organisasjon og totalforsvaret. 

4. Utvikle interessante og skapende nettverk mellom Forsvaret og samfunn. 
5. Bidra til en positiv utvikling av det internasjonale samarbeidet mellom reservebefal. 

§ 2. Devise 

Forbundets devise er ”Pro Patria” (”For Fedrelandet”) 

§ 3 Organisasjon 

1. NROFs høyeste myndighet er LANDSMØTET (LM) 
2. NROFs virksomhet ledes av FORBUNDSSTYRET (FS) 
3. NROF er lokalt organisert i AVDELINGER 
4. Generalsekretæren forestår den daglige drift gjennom SEKRETARIATET 

§ 4. Medlemskap 

1. Personer som slutter seg til NROFs formål og ønsker å bidra til Forbundets 
målsetninger og interesser kan søke medlemskap i NROF. 

2. Som regulære medlemmer kan norske statsborgere som tilfredsstiller ett av følgende 
krav opptas: 
a. Tjenestegjør eller har tjenestegjort i stilling som offiser, befal, spesialist eller 

vervet i Forsvarssektoren. 
b. Personell som er kvalifisert for å gjøre tjeneste som reservist i Forsvaret. 
c. Er under, eller har fullført, offisersutdannelse eller befalsutdannelse i Forsvaret. 

3. Andre enkeltpersoner som har fylt 21 år kan opptas som støttemedlemmer. 
Støttemedlemmer har ikke stemmerett.  

4. Søknad om medlemskap skjer direkte til NROF, som plasserer medlemmene i 
lokalavdeling etter ønske. FS fastsetter søknadsrutiner. Medlemskapet gjelder for 
kalenderåret. 

5. Medlem eller andre kan utnevnes til æresmedlem av Forbundet i henhold til egne 
vedtekter. 

6. FS eller styret i en lokal NROF-avdeling kan midlertidig suspendere medlem av 
sikkerhetsgrunner, som ikke opptrår i tråd med Forbundets verdigrunnlag eller 
virksomhet som er i strid med § 4 punkt 1. Suspendering kan vare til mer avklarende 
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informasjon er forelagt, men ikke lenger enn ett år. Et suspendert medlem har ikke 
stemmerett og utelukkes fra de aktiviteter som FS eller styret i den lokale avdelingen 
bestemmer, men opprettholder øvrige rettigheter.  

7. FS kan ekskludere medlem på samme grunnlag som i punkt 6.  Før eksklusjon skal det 
gis skriftlig advarsel og det skal deretter være gjennomført drøftingsmøte med 
vedkommende. Avgjørelsen kan ankes inn for Protokollkomitéen innen tre måneder. 
Protokollkomiteens avgjørelse er endelig 

8. FS gir nærmere retningslinjer for rutinene ved suspendering og eksklusjon. 

§ 5. Landsmøte 

5. Ordinært LM holdes hvert år innen 15. juni. Innkalling med foreløpig saksliste sendes 
avdelingene minst 3 måneder før LM. 

6. Ekstraordinært LM kalles inn av FS når det finner det nødvendig eller når et flertall av 
medlemmene i minst 10 avdelinger med til sammen minst 1000 medlemmer krever 
det. Et ekstraordinært Landsmøte kan ha en forenklet saksliste, så fremt faste saker 
er behandlet eller vil bli behandlet på et regulært Landsmøte. 

7. Saker som forlanges fremmet på LM må være Forbundet i hende minst 8 uker før 
møtet. Deretter sendes fullstendig saksliste med nødvendige dokumenter til 
avdelingene minst 3 uker før møtet. 

8. På LM har avdelingene rett til å være representert med stemmetall i henhold til 
betalende medlemmer pr 31. desember foregående år. 

9. Krav til representasjon er at avdelingene har gjennomført ordinært årsmøte og 
fremsendt i egen ekspedisjon følgende; Innkalling til årsmøtet, Årsberetning, 
Regnskap, Revisjonsberetning, Aktivitetsplan for kommende/inneværende år, 
Budsjett, Referat/Protokoll fra årsmøtet og oversikt over nytt valgt styre og LM 
delegater, slik at dette er sekretariatet i hende innen 1. april samme år. 

10. Stemmer og representasjon skjer etter følgende skala: 
 Antall medlemmer Delegater Stemmer 
 1-100 1 1 
 101-200 1 2 
 201-400 2 3 
 401-700 2 4 
 701-1000 2 5 
 1001 eller fler 2 6 

11. Stemmerett på LM har Forbundsstyrets President og representanter i henhold til § 
5.6. Det er ikke adgang til å bringe med fullmakter fra avdelinger som ikke er 
representert på LM. 

12. Til LM kan FS innkalle representanter for komiteer og utvalg, enkeltmedlemmer og 
funksjonærer med tale og forslagsrett i berørte saker. Gjester og observatører kan 
inviteres. Æresmedlemmer og tidligere Formenn/Presidenter har stående invitasjon. 

13. LM velger dirigent(er). Referent(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen 
fra møtet, redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer, tellekorps bestående av 
minst 2 representanter og en fullmaktskomité bestående av 2 representanter. 

14. Ordinært LM behandler følgende: 
a. Årsberetning for siste år 
b. Godkjenne/Forkaste regnskap for siste år 



c. Oppdatering av Forbundets strategiplan og arbeidsplan slik at den til enhver 
tid gjelder for 2 år frem i tid.  

d. Budsjett for inneværende år og gir retningslinjer og føringer for hvordan 
midler skal fordeles for det påfølgende år. 

e. Kontingent for påfølgende år 
f. Saker (Jfr. § 5.3) 
g. LM kan vedta resolusjoner som en oppsummering av forhandlingene eller 

deler av disse 
h. Valg hvert annet år fra og med 2022 

15. LM velger tillitsvalgte for 2 år. Balanse mellom forsvarsgrenene/HV skal tilstrebes. 
President og visepresidenter skal velges skriftlig og særskilt. For de øvrige skal valg 
være skriftlig hvis noen forlanger det. Følgende valg skal foretas: 

a. FS med president, 1 og 2. visepresident og 4 styremedlemmer 
b. To vararepresentanter til styret velges i rekkefølge. 
c. Valgkomite i henhold til egne vedtekter 
d. Aktiviseringsfond i henhold til egne vedtekter 
e. Protokollkomité i henhold til egne vedtekter 

16. Revisjon av Forbundets regnskap utføres av et registrert revisjonsfirma som velges på 
Landsmøtet. 

§ 6. Forbundsstyret 

17. FS er beslutningsdyktig når Presidenten eller en av visepresidentene og minst 3 andre 
styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

18. Styret skal lede Forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene og LMs vedtak, 
herunder: 

a. Behandle og fremme saker, gi uttalelser, oppnevne forhandlere, sakkyndige, 
komiteer, arbeidsgrupper mv. 

b. Aktivt støtte arbeidet på lokalplan, herunder: 
i. Informere om aktuelle saker 

ii. Legge til rette for relevante aktiviteter i forhold til Forbundets 
arbeidsprogram 

iii. Gjennom sekretariatet, bistå med praktiske og administrative forhold 
iv. Tilpasse avdelingenes fullmakter i henhold til krav om aktiviteter og 

myndighetskrav 
v. Bistå avdelinger hvor årsmøter ikke blir avholdt i å innkalle til årsmøte 

og foreslå kandidater til ulike verv 
vi. Dersom det etter flere forsøk over tid ikke lykkes å samle et lokalt 

årsmøte, overta det administrative ansvaret for avdelingen, herunder 
avvikling eller sammenslåing med andre avdelinger 

c. Ansette generalsekretær og øvrige funksjonærer etter innstilling fra GS. 
d. Forvalte Forbundets midler. 
e. Innkalle til og forberede LM og Formannskonferanser. 
f. Utnevne redaktør og forvalte Forbundets tidsskrift Pro Patria. 
g. Foreslå regler for hedersbevisninger og æresmedlemskap. 
h. Foreta tildeling av Forbundets hederstegn og hedersplakett samt innstilling til 

æresmedlemskap. 



19. Styret kan nedsette et Forretningsutvalg (FU) bestående av President, 
visepresidentene samt GS. GS forestår Forbundets daglige drift. FU har fullmakt fra 
styret til å ta avgjørelser i saker hvor det ikke kreves et samlet styre. 

20. Styret bestemmer signaturrett 

§ 7. Økonomi 

21. Forbundets virksomhet finansieres av en årlig kontingent fra medlemmene og 
tilskudd over Forsvarsdepartementets budsjett. Forbundsstyret kan fastsette 
retningslinjer for innhenting av midler gjennom andre inntektsgivende tiltak. 

22. Medlemmer som unnlater å betale kontingent kan ikke delta i Forbundets aktiviteter 
sentralt eller lokalt. 

23. Drift av egne selskap skal holdes utenom Forbundets ordinære økonomi. 
24. Avdelingenes arbeid finansieres av en forholdsmessig refusjon av den innbetalte 

kontingent i henhold til deres medlemstall. Avdelingenes refusjonsbeløp fastsettes av 
LM. Refusjon forutsetter at avdelingen er aktiv, med innlevert dokumentasjon i 
henhold til § 5.5Avdelingene kan på sitt årsmøte fastsette en tilleggskontingent til 
egen virksomhet. Forbundet kan ikke gjøre krav på andel av slik tilleggskontingent 
eller av andre inntekter avdelingene måtte skaffe seg. Inndriving av slik 
tilleggskontingent må skje lokalt og bokføres der. 

25. FS kan fastsette regler for avdelingenes regnskapsopplegg, kontoplan mv. 

§ 8. Vedtektsendring 

26. Disse vedtekter kan kun endres eller gis tillegg av LM med 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer. 

27. Forslag til tillegg og/eller rettelser, må for å kunne behandles, ha vært utsendt til 
avdelingene minst 3 uker før LM. 

§ 9. Oppløsning 

28. Oppløsning av Forbundet kan bare skje etter beslutning på LM. Behandling av slikt 
forslag til oppløsning skjer i henhold til § 8. 

29. Ved oppløsning disponeres Forbundets midler etter LMs vedtak i samsvar med 
NROFs formål. 
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