Förtydligande av medlemsfragan.
Med anledning av genomförd stadgeförändring (vid Årsmötet 120505) och Försvarsmaktens stora
omorganisation (130101) så görs följande förtydliganden för vilka åtgärder som arvtagarna förväntas
göra. Längst ner i kursiv stil framgår gällande stadgar avseende punkten 3, Medlemskap.
Några grundläggande förtydligande som styrelsen vill göra arvtagarna uppmärksamma på är:
-

-

Att bli medlem i NROF är smalare (OFFICER, (K) ur pansartrupperna tjänstgörande vid
insatsförband ur I19 stationerat i Boden) än när utträde kommer på tal (OFF som avslutar
tjänstgöring, byter förbandstillhörighet eller går i pension), - här har styrelsen tolkat
stadgarna så att: avslutar tjänstgöring innebär att man lämnar försvarsmakten, byter
förbandstillhörighet = lämnar I19 och går i pension = är den faktiska pensionstidpunkten när
slutar på I19 (alltså ej 61år eller 65år, även om det naturligtvis kan sammanfalla)
Tidigare OM/HM (före 120505) som blir specoff kommer inte på tal för utträde såvida han ej
uppfyller något av ovanstående kriterier, mht övergångsbestämmelsen.
I19 insatsförband (I-förb) är i detta fall: 191.Mekbat (3.Manbat), 192. Mekbat (4.Manbat),
3.Strvkomp, Tungtransportpluton, 3. Brigadstaben och MRN stab.
Ni som redan fått medlemsansökan beviljad/prövad (efter 120505) behöver ej skicka in
någon ny.

Vad förväntas nu arvtagare som lämnat något av insatsförbanden, I19 eller gått i pension göra?
Arvtagaren
OM/HM/TM som
lämnat I-förb för ett
annat I-förb enl ovan
OM som lämnat I19
före Årsmötet
OM som lämnat I19
efter Årsmötet, men
före 130101.
OM som lämnat I-förb
för Regstab, AJB eller
Utb- grupp. (annan del
av I19)
OM som lämnat I-förb
till annat förband än
I19, vid FM om-org.
OM som lämnat I19
efter 130101
OM som lämnar FM
eller går i pension
HM som lämnar…

Tidpunkt
Oavsett

Åtgärd
Ingen (kvarstår som
OM/HM/TM)

Anmärkning

Före 120505

Ingen (kvarstår som
OM/HM)
Ansöker senast
140101 om att bli
HM/TM
Ingen (kvarstår som
OM/HM)

Faller in under
övergångsbestämmelsen

Ex. A9, F21, FM-log eller
HKV

TM som lämnar Iförband

Oavsett

Ansöker senast
140101 om att bli
HM/TM
Ansöker inom 1år om
att bli HM/TM
Ansöker inom 1år om
att bli HM/TM
Ingen (kvarstår som
HM)
Utträder automatiskt

Efter 120505 före
130101
120505 eller senare

130101

130101 eller senare
Oavsett
Oavsett

Ex. A9, F21, FM-log eller
HKV

Med ansökan menas egen skriftligt begäran, via mail eller ordinär post.

§ 3 Medlemskap; Inträde och utträde
Övergångsbestämmelse
Ordinarie medlem och Heders medlem som tillhör fondförvaltningen när dessa stadgar träder i kraft,
2012-05-05, erhåller medlems status som ordinarie medlem (OM) eller hedersmedlem (HM) enligt
denna paragraf.
Ordinarie medlem (OM)
Vid Norrbottens Regementes Insatsförband1, utgångsgrupperade i Boden, placerad officer (OFF/K) ur
pansartrupperna med tjänstgöring i insatsförbandet under minst 2 år, samt som fått ansökan om
medlemskap beviljad av styrelsen.
Tillfällig medlem (TM)
a) Vid Norrbottens Regementes Insatsförband, utgångsgrupperade i Boden, placerad officer (OFF) .
b) Vid Norrbottens Regementes Insatsförband utgångsgrupperad i Boden placerad specialistofficer
(SO/K), från och med OR8 (förvaltare).
c) Mässdirektör vid Norrbottens Regemente i Boden.
d) OM som vid avslutande av tjänstgöring i Försvarsmakten ansökt om fortsatt medlemskap och som
fått ansökan beviljad av styrelsen.
Tillfällig medlem äger rätt att delta i fondens gemensamma aktiviteter efter styrelsens bestämmande,
men har ej rösträtt.
Tillfällig medlem kan vinna inträde som ordinarie medlem efter styrelses beslut.
Hedersmedlem (HM)
a) Ordinarie medlem som efter styrelsens beslut beviljats Hedersmedlemskap.
b) Vid Norrbottens Regemente placerad regementschef och ställföreträdande regementschef
(brigadchef).
Utträde ur NROF
a) Ordinarie medlem som avslutar sin tjänstgöring och önskar kvarstå som medlem (HM/TM) skall
inkommit med egen skriftlig begäran inom 12 månader efter avslutad tjänstgöring.
b) Ordinarie medlem som byter förbandstillhörighet/avslutar sin tjänstgöring och inte inkommit med
skriftlig ansökan till styrelsen inom 12 månader efter förbandsbytet/avslutandet skall anses utträtt
ur NROF.
c) Ordinarie medlem som går i pension och inte inkommit med ansökan till styrelsen inom 12
månader efter pensioneringstillfället skall anses utträtt ur NROF.
d) Styrelsen kan föreslå för årsmöte om uteslutning av medlem, till exempel p.g.a. synnerligen
olämpligt uppträdande.

1

Vilka insatsförband som avses fastställes av styrelsen.

