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NROFs forbundsstyre (FS) gjennomførte Forbundsstyremøte 26.november. Her er noen av sakene 
som ble diskutert. 

Medlemsstatus  
Pr 1. november 2022 er det 5211 betalende medlemmer. Antall medlemmer er ca 450 lavere enn ved 
utgangen av 2021, til tross for at antallet medlemssøknader og antallet nye medlemmer øker. 
Forbundsstyret vektla viktigheten av at avdelingene og forbundet har et aktivitetstilbud som gjør at 
både eksisterende og nye medlemmer ser verdien av medlemskapet. 

Økonomistatus 
Økonomistatus utvikler seg i stort med det som er budsjettert og forbundsstyret så ingen grunn til å 
iverksette tiltak.  

Ny databaseløsning 
Forbundsstyret ble oppdatert om status på ny databaseløsning levert av RUBIC.  Det vil bli 
gjennomført orientering for avdelingene på Zoom den 13. desember. Opplæring for nøkkelpersonell 
planlegges de to første ukene i januar, og deretter vil medlemmene få tilsendt 
påloggingsinformasjon. 

Aktivitet 2023  
Det er sendt ut forespørsel til alle avdelinger om å ta på seg arrangementer med svarfrist 10. januar 
2023. Basert på dette vil endelig forslag til aktivitetsplan for 2023 bli forelagt forbundsstyret på møte 
14. januar 2023. 

Mandat for FMR 
FS diskuterte mandatet til Forsvarssjef for Fag Militært Råd med henblikk på innspill til arbeidet fra 
NROF.  

FS besluttet å jobbe videre med innspill til FMR basert på innspill til forsvarskommisjonen. 

Innspill til forsvarskommisjonen 
FS diskuterte utkast av innspill til forsvarskommisjonen. En engasjert og fruktbar diskusjon ga gode 
innspill til ytterligere forbedringer av innspillet fra NROF. Videre er utkastet forelagt «Militærfaglig 
kompetanseutvalg» som skal bidra med innspill. Siste mulighet for å levere skriftlig innspill til 
forsvarskommisjonen er 16. desember 2022. 

Nytt skytereglement 
Forbundet har i hele høst jobbet med oppdatering av skytereglementet, som også har vært ute til 
høring hos alle avdelinger. Med dette har alle avdelinger hatt mulighet til å diskutere dette med egne 
medlemmer og sende inn sine kommentarer. Alle innkomne kommentarer er tatt med i sluttføringen 
av det nye reglementet.   

FS besluttet å iverksette nytt skytereglement fra 1. januar 2023. 

Nye lokale vedtekter 

FS besluttet at sekretariatet gis fullmakt til å godkjenne justerte vedtekter i avdelingene som følge av 
navneendringen.  



Oppdatering fra sekretariatet  

Medlemskontingent for 2023 
Sekretariatet minner om at kontingentkravet for 2023 sendes ut 1/1-23 med betalingsfrist 31/1-23 
og at nye medlemmer som melder seg inn i november og desember betaler ikke kontingent for 
inneværende år.  

Status i materiellanskaffelser 

Forbundet har nå fått tilsendt hovedparten med Aimpoint sikter som var bestilt. Disse er nå på vei i 
posten til alle de medlemmer som har bestilt. Det siste partiet med sikter vil bli sendt til de 
avdelingene som har fått dette tildelt, så snart dette er på plass. 

Importøren av HK MR 233 har varslet oss om at Heckler & Koch ligger litt etter på sine leveranser. 
Riflene ble lovet i november, men antas å komme i begynnelsen av desember. Så snart riflene er på 
plass vil disse bli sendt direkte fra importør til de som har levert sine godkjente ervervssøknader. 

Heder 

Følgende har så langt i 2022 blitt hedret av NROF: 

NROFs hederstegn: Jørn Buø, Sigmund Kannelønning, Nils Otto Pleym, Daniel Hagen, Erik Johansen, 
Jon Gerhard Reichelt, Bjørn Colding. 

NROFs hedersplakett: Stord Pistolklubb, Onar Onsrud, Oddvar Rommetveit, Kjersti Soleim, Hilde 
Kristin Stensen, Erik Schjenken, Audun Mellesmo, Åge Ånensen, Tore Idsøe. 

NROFs Coin: Simon Gerhard Simonsen, Sigmund Mongstad, Sigmund Kannelønning, Jarle Watne, 
Frode Kloster, Erik Schjenken.  

Aktiviteter fremover 

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

• 6. desember – NROF deltar sammen med andre organisasjoner på dialogmøte med 
forsvarskommisjonen. 

• 13. desember – Zoom-møte for NROFs avdelinger knyttet til ny medlemsdatabase. 
Påloggingsinformasjon er sendt avdelingene. 

• 13. desember - fagdag sanitet i Oslo. 
 

NROF plagg 

I perioden 21. november til 15. desember er det kampanje på Sports pique genser og Softshell jakke 
med den nye NROF logoen trykket på venstre bryst. Begge produktene selges til kampanjepris, hvor 
NROF sponser en del av den opprinnelige prisen. Se nrof.no for nærmere informasjon. 

Ferie i sekretariatet 

Sekretariatet avvikler ferie/avspasering f.o.m 22. desember 2022 t.o.m 1. januar 2023. 

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 
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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 
Postboks 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/norskreservistforbund/ 
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