
 

 
Nyhetsbrev februar 2023 
 

 

NROFs forbundsstyre (FS) gjennomførte Forbundsstyremøte 1. mars. Her er noen av sakene som ble 
diskutert. 

Medlemsstatus  
Pr 28. februar er det 4425 medlemmer som har betalt kontingent. Tilsvarende tall pr 24. februar 
2022 var 3682 betalende medlemmer. Sekretariatet har sendt ut betalingspåminnelse til medlemmer 
med e-post og/eller mobilnummer. Øvrige har tidligere fått giro i posten. 

Sekretariatet behandler nye medlemssøknader fortløpende og pr 20. februar er det kommet inn 
rundt 150 søknader om medlemskap i år. Etter hvert som sekretariatet høster erfaring med å 
behandle medlemssøknader i RUBIC vil de se på om det er mulig/nødvendig å endre rutiner for å 
kutte ned på responstiden. (Tar i dag mellom 1-2 uker). 

Økonomistatus 
Pr 28. februar er det innbetalt kr. 2.058.810, - i medlemskontingent. I vedtatt budsjett er det planlagt 
med kr2.700.000, - i medlemskontingent.  

Så langt er det ingen store avvik iht planen for 2023 og første del av tilskuddet fra FD er kommet inn 
på konto.  

Økonomisk støtte til lokale aktiviteter er fordelt, totalt ca 650.000, -. Det var i alt 29 avdelinger som 
søkte om støtte i år. Dette vil bli utbetalt i begynnelsen av mars, eller så snart avd har rapportert 
bruken av tilsvarende midler i 2022. 

Ny databaseløsning (Medlemsdatabase) 
Det har vært noen oppstartsproblemer knyttet til ny databaseløsning etter at avdelingene og 
medlemmene har tatt den i bruk. Sekretariatet jobber aktivt for å løse disse fortløpende.  

Systemet fungerer bedre enn det gamle systemet til medlemsbehandling og fakturering. 
Utfordringene ligger i å få lastet inn alle skytterdata og få opp et system som fungerer for 
kategorisering av skytterne. Her ble NROF forespeilet at mye ville fungere rett i fra standard 
løsningen i Rubic. Det viser seg at det må utvikles en kompetanse modul for å dekke behovet med 
registrering av skyttere i egen avdeling og på tvers av avdelingene. 

Videre opplever vi mange henvendelser på bruk av systemet, og en del feilbruk. Blant annet for de 
som allerede var brukere av Rubic når NROFs medlemslister ble lastet inn – her ble det duplikater 
som ikke fanges opp av automatikken, da den enkelte har registrert seg med ulike data. Dette tas 
fortløpende etter hvert som det avdekkes. 

Regnskap 2022  
GS orienterte om status og foreløpig tall knyttet til regnskap 2022. Regnskap 2022 er ikke klart til FS 
møtet på grunn av noen mindre utfordringer knyttet til første år med nytt regnskapssystem og ny 
regnskapsfører. Dette gjør at det er et fortsatt behov for å gå igjennom enkelte poster for å plassere 
kostnadene riktig. FS besluttet at regnskapet legges frem for godkjenning ifm strategisamling 17.- 19. 
mars 2023.  



Landsmøtet 10.-11. juni 2023 
FS godkjente innkalling, foreløpig saksliste og forretningsorden. FS støttet sekretariatets forslag til 
personell til ulike roller ifm. LM og ga GS fullmakt til å jobbe videre med dette. Innkalling planlegges 
sendt ut 6. mars 2023. 

Strategisamling 17.-19. mars 2023 
GS orienterte om at sekretariatet har kontaktet et lite utvalg avdelinger for å få innspill til personer 
som kan møtes for å komme med innspill til strategiarbeidet. Basert på dette er totalt 11 personer 
kontaktet, men foreløpig kun fått respons fra 3. Sekretariatet følger opp dette videre. 

GS orienterte også om at det er sendt ut spørreundersøkelse som skal bidra som bakgrunn for 
strategiarbeidet.  

Materiellprosjekt 
Aktivitet i lokalforeningene er en forutsetning for å beholde og rekruttere nye medlemmer i NROF.  

Basert på utviklingen knyttet til tilgang på skytebaner og kostnader på ammunisjon, ser vi at det 
fremover vil være et behov for å supplere eksisterende aktivitet med økt aktivitet med cal 22 våpen, 
både rifle og pistol.  

Forbundet besluttet at sekretariatet jobber videre med hvordan forbundet kan yte støtte til 
avdelingene i å anskaffe cal 22 våpen og/eller innlegg til allerede innkjøpte våpen i 2023. Arbeidet 
forutsettes gjort i dialog med skyte utvalget.  

Oppdatering fra sekretariatet  

Pro Patria 
Årets førsteutgave av Pro Patria ble sendt ut til samtlige medlemmer som har betalt kontingenten i 
2022 og / eller for 2023. Neste utgave av Pro Patria sendes ut medio april, men da kun til de som har 
betalt for 2023. Dersom du ikke mottar bladet ber vi om at du kontakter sekretariatet for bistand. 

Vi ber samtidig om at adressen i medlemsdatabasen holdes oppdatert. Dette gjøres av den enkelte, 
og sekretariatet erfarer å få en del Pro Patria i retur grunnet feil adresser.  

Medlemskontingent for 2023 
Kontingentkravet for 2023, samt en runde med purringer er sendt ut. 

Kontingenten sendes fra medlemssystemet Rubic, slik at avsender vil stå som: Norsk 
Reservistforbund via Rubic <system@rubic.cloud>. Sjekk derfor også i spamfilter (søppelboks) om 
tilsendt faktura på e-post kan ha havnet der. 

Merk at medlemskontingent i 2023 har fått nytt kontonummer. Dette er en følge av innføring av ny 
medlemsdatabase der Rubic er innehaver av den nye kontoen. Alle innbetalinger håndteres av Rubic. 
Betaling til gamle kontoer vil ikke bli registrert i systemet. 

De som har utfordringer med faktura/betalingsløsning oppfordres til å kontakte sekretariatet. 

Håndbok, reglementer og dokumenter 
I forbindelse med den nye medlemsdatabasen forsvant også biblioteket på den gamle «Min side». 
Dokumenter som NROFs håndbok, vedtekter og øvrige dokumenter uten personlig informasjon er nå 
lagt ut på våre nettsider.  

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

• Ball Pro Patria 2023 arrangeres lørdag 4.mars klokken 18:30 i Arendal gamle rådhus. 
Invitasjon ligger på nrof.no  
https://www.nrof.no/aktivitetskalender/ball-pro-patria-2/  

https://www.nrof.no/om-nrof/strategi-og-arbeidsprogram/
https://www.nrof.no/aktivitetskalender/ball-pro-patria-2/


• 11. mars arrangeres NM i pistollangrenn på Lygna. Påmeldingsfrist 2. mars. 
https://www.nrof.no/aktivitetskalender/nm-i-pistollangrenn/  

• Vestlandsmeisterskap NROF Miniatyrprogram arrangeres av avd. Sunnhordland den 26. 
mars. https://www.nrof.no/aktivitetskalender/vestlandsmeisterskap-nrof-miniatyrprogram/ 

• Kvalifisering til Norgesmesterskap i skyting for reservister gjennomføres i perioden 1. april til 
30. juni 2023. https://www.nrof.no/aktivitetskalender/nm-i-skyting-for-reservister/ 

Nijmegen 
Det nærmer seg igjen tiden for å støtte de norske militære deltakerne i Nijmegenmarsjen. NROF har 
fortsatt oppdraget og løser dette på vegne av Forsvaret. 

NROF trenger flere frivillige som ønsker å være med på opplevelsen. Spesielt er det behov for 
medarbeidere som kan være med ute på rasteplass og ta i et tak. Ute på rasteplass jobber man i et 
felles nordisk team og bor ute på de ulike rasteplassene. En annerledes og minnerik opplevelse. 

Norge ble i 2023 tildelt 400 plasser, som alle ble revet vekk veldig tidlig. Det er nå en lang venteliste 
med interessenter. 

 

Beachflagg og rollup 
Flere avdelinger har ønsket å anskaffe rollups og beachflagg. Dette kan bestilles fra den enkelte 
avdeling til vår leverandør, Strømmes, innen 1 april. Desto flere som bestiller innen 1. april, desto 
mindre blir kostnadene. Ta forbindelse med vår kontaktperson hos Strømnes for detaljer: 
Halil@strømmes.no  

Vervekort 
Sekretariatet har anskaffet vervekort. Avdelinger som ønsker dette tilsendt bes kontakte oss på 
post@sekr-nrof.no. 

 

       
 

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 

Sentralbord: 48 45 05 03 

Erik Gustavson  474 83 706 

https://www.nrof.no/aktivitetskalender/nm-i-pistollangrenn/
https://www.nrof.no/aktivitetskalender/vestlandsmeisterskap-nrof-miniatyrprogram/
https://www.nrof.no/aktivitetskalender/nm-i-skyting-for-reservister/
mailto:Halil@str%C3%B8mmes.no
mailto:post@sekr-nrof.no
mailto:post@sekr-nrof.no


Erik.gustavson@sekr-nrof.no 

Ståle Sandholt  913 67 716  
Stale.sandholt@sekr-nrof.no 

Ole Kristian Haagenrud  994 48 257 
Ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no 

Morten Wroldsen 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/ 

http://www.nrof.no/
https://www.facebook.com/NROFreserve
https://www.instagram.com/norskereserveoffiserersforbund/
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