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Norsk Ubåtforening 

Mandat – Gjennomføring - Veien fremover 

På Generalmønstringen i Bergen, 6. september 2019, presenterte Skipsrådet noen betenkninger 

vedrørende NUFs formålsparagrafer og organisasjon. Er dagens organisasjon tilpasset NUFs 

formålsparagraf eller motsatt? 

Vi vil først minne om at NUF har sitt utspring fra «Venneforeningen for Marinemuseets Undervannsbåt 

Utstein» som ble stiftet i Horten 17. oktober 1998. 

I forbindelse med avhending av Kobben kl UVB-er ble det besluttet å overføre en Kobben kl ubåt til 

Marinemuseet. KNM Utstein ble den utvalgte. Kobben entusiaster arbeidet meget hardt for å få dette 

til. KNM Utstein ankom Horten og Marinemuseet i 1998. 

En liten krets av tidligere Kobben mannskap, spesielt bosatt i Hortens området, bestemte seg for å 

«slå ring» om Ex KNM Utstein. Et tett samarbeid med Marinemuseet resulterte etterhvert i 

«Venneforeningen for Marinemuseets Undervannsbåt Utstein».   

Etter «ferdigstillelse» og «sertifisert» for utstilling har Utstein hvert år vært åpen for publikum fra 1. mai 

til 1. oktober. I vinterhalvåret er Utstein åpen for publikum hver søndag. Det kan rapporteres ca. 

30.000 besøkende sommerhalvåret 2019. Utstein har blitt et attraktivt utstillingsvindu for 

Marinemuseet og Sjøforsvaret. Sannsynligheten for at Utstein har «rekruttert» nye ubåt mannskaper 

bør ikke utelukkes. 

I samarbeid med Marinemuseet og UVB tjenesten har Skipsrådet også arrangert informasjonsmøter 

vedrørende Ula-klassen generelt, oppgradering av Ula klassen og 212 Prosjektet. 

22. oktober 2015 skiftet «Venneforeningen for Marinemuseets Undervannsbåt Utstein» navn til Norsk 

Ubåtforening. Navneskiftet ble i hovedsak begrunnet i at alle UVB-seilere skulle føle tilhørighet, 

foreningen ville kunne få en bredere profil og ikke minst tiltrekke seg flere medlemmer. 

Generalmønstringen 2019 i Bergen besluttet å etablere NUF-Bergen. En etterlengtet beslutning.  

Majoriteten av medlemmene i NUF er Kobben kl. seilere fra -60 og 70 årene og fortsatt noen få K & U-

kl seilere.  Noen grunnleggende spørsmål som blant annet ble diskutert i Bergen var;  

- Hva kan vi gjøre for å samle forhenværende og nåværende UVB-seilere under et flagg? 

- Hva forventer du av NUF i dag? 

- Hva mener du NUF som forening skal fokusere på i fremtiden. 

Skipsrådet har i denne sammenhengen utarbeidet noen spørsmål som vi ønsker hvert enkelt medlem 

besvarer. En oppsummering og eventuelle anbefalinger vil bli fremlagt Generalmønstringen 2020. 

 

Målsetting. 

Gjennomføre en verifikasjon av NUFs målsettinger og organisasjonsstruktur. Gjennomgangen vil ha 

som hovedmål; 

- 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 

- Bedre forstå hva det enkelte medlem kan tilføre NUF som forening 

En oppsummering vil bli fremlagt GM for behandling. 

For ordens skyld vedlegges Tjenestereglement/Vedtekter for Norsk Ubåtforening. Merk spesielt 

«Formål», «Oppgaver» og «Medlemmer» 
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Gjennomføring. 

Verifikasjonen vil bli gjennomført ved bruk av et sett spørsmål. Spørsmålene bil bli tilsendt samtlige 

medlemmer. Prosjektgruppen vil deretter registrere og behandle tilbakemeldingene. Støttegruppen vil 

bli benyttet som en «sparringspartner» og til kvalitetssikring. Medlemmene representerer en bred 

erfaring og forståelse fra Norsk UVB miljø spesielt og Sjøforsvaret generelt. Ved behov vil også 

oppfølgingsintervju bli benyttet. Status medlemsundersøkelsen vil bli fremlagt Generalmønstringen i 

2020. 

Nettverk – Aktører. 

Skissen nedenfor er ment å beskrive ulike aktører og medspillere Prosjektgruppen planlegger å 

inkludere i prosessen. 
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