
MEDLEMSUNDERSØKELSEN 2020 

OPPSUMMERING 
57 av medlemmene deltok på NUFs medlemsundersøkelse. Ingen brannfakler er identifisert. 
Medlemmene er i det store og hele omforent om at NUF er på rett kurs. En rekke forslag til tiltak for 
å forsterke og forbedre organisasjonens videre arbeid anbefales som arbeidsmål for kommende 
periode. Disse tiltakene er listet nedenfor og nærmere beskrevet i vedlagte evalueringstabell. Med 
sin opprinnelse i «Venneforeningen for Marinemuseets Undervannsbåt Utstein» har Norsk 
Ubåtforening nå vokst til ca 240 medlemmer. Med fotfeste i Horten og Bergen og etablering av diverse 
komiteer ser vi det som naturlig å utforme vedtekter og etablere valgkomiteer som for foreningsliv for 
øvrig. 

Vedlegg 2 «Statistikk over spørsmålene» og Vedlegg 4 «Evalueringstabell» lister ulike %-satser. 
Vedlegg 2 viser kun den %-vise andelen av svar på de respektive spørsmålene basert på totalt 57 
innsendte besvarelser, mens Vedlegg 4 viser vektingen mellom de avgitte Ja og Nei stemmene. 
Summen av de avgitte stemmene vil derfor vise 100% for hvert av spørsmålene i Vedlegg 4. 

BAKGRUNN 
Det ble besluttet på Generalmønstringen 2019 å gjennomføre en medlemsundersøkelse med en 
målsetning om få verifisert NUFs målsetninger og organisasjonsstruktur. En arbeidsgruppe bestående 
av Hans Jacob Kleppan, Kjell Hagen, Svein Boge, Tom Engeberg og Bernt Lasse Lie ble etablert og har 
evaluert besvarelsene.  

Undersøkelsen som ble gjennomført i perioden 4. februar til 15. april ble sendt ut til alle NUFs 
medlemmer og ble besvart av 57 medlemmer. Undersøkelsen har hatt fokus på: 

• å forstå hvorledes NUF kan tiltrekke seg flere medlemmer 
• å verifisere hva medlemmene ønsker å få ut av sitt medlemskap 
• å danne et godt beslutningsgrunnlag for hvorledes NUF bør organiseres i fremtiden 
• å forstå hva det enkelte medlem kan tilføre NUF som forening 

Det er spørsmål som ikke er besvart av alle, men alle spørsmål er dekket i undersøkelsen. 
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TILTAK 
For å besørge større engasjement blant medlemmene og sikre framdrift av ønskede tiltak anbefales 
det å etablere komiteer innen følgende områder: 

• Arrangementer 
• MMU Utstein  
• Teknologi  
• Historie  

Foreningen er avhengig av en aktiv og voksende medlemsmasse samt ekstern økonomisk støtte, for å 
kunne ivareta foreningens formål og hindre «forvitring». Skipsrådet vil derfor fokusere på 
rekrutteringstiltak og sponsorstøtte i kommende perioder. For øvrig er det i vår forening, som i de 
fleste andre foreninger, et medlemsansvar å besørge rekruttering. Alle medlemmene vår oppfordres 
derfor å hjelpe til med rekrutteringsarbeidet.  

Vedlegg 1: Mandat til Prosjekt NUF Spørreundersøkelse 2020. 

Vedlegg 2: Statistikk over spørsmålene 

Vedlegg 3: Spørreundersøkelsen – Spørsmålene 

Vedlegg 4: NUF Spørreundersøkelsen 2020 – evalueringstabell 

Vedlegg 5: NUF Vedtekter 

Vedlegg 6: NUF medlemsundersøkelse: En forening-et mannskap 

Vedlegg 7: Mandat for komiteer 

 
 

____________   ____________   _______________  _______________   

Svein	Boge	 	 Tom	Engeberg	 Kjell	Hagen			 Hans	J.	Kleppan		  
(sign)   (sign)   (sign)   (sign)    

 

    ___________________ 

    Bernt	L	Lie	

    (sign) 

 


