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BEVARELSEN 
Oppsummering er et konsentrat av alle svar og er basert på 57 innsendte besvarelser som er rangert i hht %-vis anføringer. Det er kun spørsmål 1 som er 
besvart av samtlige. Antall besvarelser på de øvrige spørsmålene varierer. Vurderingene/Anbefalingene er evalueringsgruppens analyse og forslag til tiltak. 

# Spørsmål Svar Oppsummering Vurdering/Anbefaling 

1 Fokuserer NUF på de 
rette ting?   

89% = JA og 11% = NEI Overveldende flertall av 
medlemmene mener at NUF er på 
rett kurs.  
Mindretallet mener derimot at 
NUF favner for smalt og er for lite 
foroverlent/proaktiv i forhold til 
formål og oppgaver. 

Oppdatering av kunnskap og sosialt samvær er det 
tiltaket medlemmene har satt høyest. 
Medlemmene ønsker at sosialt samvær og 
kunnskapsformidling blir mer fremtredende.  Med 
sosialt samvær menes samvær med kollegaer i 
NUF, Periskopet og UVBT. 
Videre ønsker medlemmene påfyll av relevant UVB 
teknologi. 
Evalueringsgruppen anbefaler at det etableres to 
komiteer; en komite for arrangementer og en for 
UVB Teknologi. Opprettelse av egen lukket 
internettside kan være en kanal i dette arbeidet. 
Samarbeid med Periskopet og UVB Tjenesten kan 
gi materiale til siden. Det bør også åpnes opp for 
innspill fra medlemmene og formidling av linker til 
aktuelle sider.   Vedlikeholdspatrulje, 
Generalmønstring og Messeaften har vært de 
offisielle sosiale arrangementene. Lokale samlinger 
har vært gjennomført. Hensikten med å etablere 
ulike komiteer er å gi Skipsrådet nyanserte innspill 
samt besørge større engasjement av 
medlemmene. 

1.1 Oppdater og gi 
kunnskap om utvikling 
innen ubåtsektoren – 
nasjonalt og 
internasjonalt 

39 av besvarelsene har dette 
som prioritet 1; hhv 87% av 
JA stemmene og 13% av NEI 
stemmene 

Både «JA- og NEI siden» har dette 
som prioritet 1. Oppgaven skal 
være av informerende art og ikke 
en fagteknisk skolering. 

1.2 Veteraner og sosiale 
aktiviteter 

33 av besvarelsene har dette 
som prioritet 2; hhv 88% av 
JA stemmene og 12% av NEI 
stemmene 

Både «JA- og NEI siden» har dette 
som prioritet 2.  
Både formelle (GM) og uformelle 
sammenkomster, gjerne i 
forbindelse med foredrag om 
historien til og utviklingen av 
ubåtsektoren, fartøy/bunkers etc. 
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# Spørsmål Svar Oppsummering Vurdering/Anbefaling 

1.2.1 Sosiale aktiviteter – I 
tilfelle hva slags? 

Dette punktet er en 
utdypning av pkt 1.2 
ovenfor. 

Dekket i pkt 1.2.   

1.2.2 Foredrag/informasjon. I 
tilfelle hva slags? 

Dette punktet er en 
utdypning av pkt 1.2 
ovenfor 

Dekket i pkt 1.2. Oppdatere og gi 
kunnskap om utvikling innen 
ubåtsektoren – nasjonalt og 
internasjonalt, der både historie og 
framtid er tema. 
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# Spørsmål Svar Oppsummering Vurdering/Anbefaling 

1.3 

Er MMU Utstein en NUF 
sak og/eller en sak for 
Marinemuseet 
 
 
 
 
 

Disse to oppgavene har 
fått nøyaktig samme 
score; 30 av besvarelsene; 
hhv 91% av JA stemmene 
og 9% av Nei stemmene 

«JA-siden» har begge disse 
aktivitetene som prioritet 3.  
MMU Utstein og beskrives av alle 
som en felles sak for NUF og 
Marinemuseet. 

MMU Utstein har en sentral rolle for 
medlemmene og NUF skal fortsatt engasjere seg i 
vedlikehold og drift. 
Evalueringsgruppen foreslår at det etableres en 
egen komite for MMU Utstein. Det er flere som 
har meldt sin interesse for vedlikehold av Utstein. 
Det burde være enkelt å sette opp en komite på 
3-6 medlemmer. Komiteens mandat presenteres 
for godkjennelse på GM. 
 
Så lenge det seiles ubåter i marinen så vil de 
aktive og miljøet rundt Haakonsvern ha behov for 
at Periskopet består som en egen forening. Det er 
likevel et ønske om et nært samarbeid med 
Periskopet og Ubåt Tjenesten, slik at vi får et 
enda tettere samarbeid. Evalueringsgruppen 
mener at vi har formalisert samarbeidet med 
Periskopet så langt dette er praktisk ønskelig i 
dag. Vi har gjensidig piquet medlemskap som 
sikrer deltagelse på hverandres arrangementer og 
deltagelse på hverandres styremøter. Det som 
mangler er å videreutvikle dette med større grad 
av gjensidig deltagelse. 
Dette vil bidra til ønsket om å samle norsk 
ubåtmiljø under ett flagg. 

Samle norsk ubåtmiljø 
under et flagg 

Flertallet mener at norsk ubåtmiljø 
bør samles under et flagg 
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# Spørsmål Svar Oppsummering Vurdering/Anbefaling 

1.4 Tjenestegjørende og 
veteraner 

23 av besvarelsene angir 
dette som et viktig 
fokusområde; hhv 91% av 
JA stemmene og 9% av NEI 
stemmene 

NUF skal være et bindeledd mellom 
Veteraner og tjenestegjørende 
mannskaper. 

 

Medlemmene ønsker at NUF skal være et 
bindeledd mellom veteraner og tjenestegjørende 
mannskaper, det legges til rette for dette ved at 
vi inviteres til hverandres arrangementer. Det 
anbefales å opprette en komite for 
Arrangementer der sosiale aktiviteter inngår. 
Komiteens mandat presenteres for godkjennelse 
på GM. 

1.5 NUF bør engasjere seg i 
ivaretagelse av TEIE 
Ubåtstasjon, UVB Bunker 
Laksevåg og Dora 
Trondheim 

Kun 14 av besvarelsene 
anfører dette som et viktig 
punkt; hhv 79% av JA 
stemmene og 21% av NEI 
stemmene. 

Besvarelsene utdyper ikke dette 
punktet, bortsett fra en besvarelse 
som mener at Teie ivaretas av andre. 

Ca. 20% mener at NUF bør engasjere seg i 
ivaretagelse av Dora og Bruno. 
Det anbefales å opprette en komite for Historie. 
Komiteens mandat presenteres for godkjennelse 
på GM. 

1.6 Engasjere NUF i ISA Dette punktet har kun fått 
23% oppslutning. 

 Det foreslåes at ISA tilslutning inngår i komite for 
Arrangementer  
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2 Er nåværende 
organisasjonsform 
tilfredsstillende for å 
ivareta mål og oppgaver 

Totalt 55 registrerte svar 
der 85% mener JA mot 
15% NEI. 

JA anføringen hevder at 
hovednedslagsfeltet av 
medlemmene ligger i østlands- og 
vestlandsområdet. En videre 
desentralisering med selvstendige 
foreninger vil kreve for mye 
administrasjon og virke uttynnede 
på medlemsmassen  

NEI stemmene mener mange 
fokusområder nødvendiggjør mer 
lokale foreninger og derigjennom 
sørge for større engasjement. SR er i 
dag for mye sentrert rundt 
vedlikehold av MMU Utstein og GM. 

Det overveldende flertallet taler klart for at NUF 
ikke skal foreta noen formell organisatorisk 
endring. Evaluerings gruppen anbefaler likevel 
at NUF skal være en organisasjon som 
interesserer seg for alt som rører seg innenfor 
det som er foreningens formål og oppgaver. 
Medlemmene tilbakemelder at de ønsker å 
videreutvikle den organisasjonsform vi har i dag. 
De foreslår et sentralt styre med undergrupper. 
På samme måte som i Bergen bør det dannes 
lokale grupper/lag dersom medlems- antall og 
interessen generelt tilsier at dette er fornuftig. 
Slike lokale grupper hører til under NUF og 
rapporterer til SR. For øvrig oppfordres 
medlemmer rundt om i landet til å møtes lokalt 
og delta på de arrangementer som står på 
Seilingsplanen. 
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3 Sverige, UK og Tyskland 
har man selvstendige 
klubber (eksempelvis 
Nordkaparen, U3 osv) 
geografisk fordelt, og en 
enkel koordinering av 
klubbene i respektive 
land. Er dette en 
organisasjonsform vi bør 
ha? 

Totalt 52 registrerte 
besvarelser der 33% 
mener JA og 67% mener 
NEI 

Medlemmene melder at de ikke 
ønsker å følge en organisasjonsform 
som er etablert i Sverige, UK eller 
Tyskland. Svarene er ikke utdypet.  

Spørsmålet er en utdypning av og 
må sees i sammenheng med 
spørsmål 2. 

Se Vurdering/Anbefaling spørsmål 2. 

4 Hvilke andre 
organisasjonsformer vil 
du foreslå?  

27 avgitte svar. 
 

Spørsmålet er en utdypning av og 
må sees i sammenheng med 
spørsmål 2. Svarene her 
sammenfaller med svarene avgitt i 
spørsmål 2; 
Majoriteten foreslår å ikke foreta 
noen endring  
De konkrete forlagene til endring er 
å opprette et sentralstyre med 
desentraliserte 
underavdelinger/lokallag 

Se Vurdering/Anbefaling spørsmål 2. 
 

  



NUF medlemsundersøkelsen 2020 
 
PROSENTVIS RANGERING/OPPSUMMERING/ANBEFALING 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Side 7 av 16 
 

# Spørsmål Svar Oppsummering Vurdering/Anbefaling 

5 Da MMU Utsteins 
venner ble stiftet ønsket 
man å gi foreningen et 
maritimt preg med røtter 
i ubåtmiljøet. Noen 
mener man bør benytte 
vanlige betegnelser som 
årsmøtet, styre, 
styreleder etc.  
Ønsker du å endre til 
vanlige forenings-
betegnelser? 

Totalt 52 registrerte svar 
der 85% mot 15% av 
besvarelsene ikke ønsker 
noen endring. 
 

Svarene er ikke utdypet. På bakgrunn av det store flertallet anbefales 
videreføring av den maritime språkbruken.  
Vi er en forening av og for likemenn.  Alle 
medlemmer er valgbar til alle funksjoner. Vi har et 
reglement/vedtekter som skal ivareta dette, det er 
ingen ting i våre vedtekter som sier noe annet. 
Med flertallets maritime utgangspunkt så vil det 
være naturlig å bruke maritimt språk så langt som 
dette fungerer. Når det gjelder bruken av maritimt 
språk på styrefunksjoner så fungerer dette greit 
når det gjelder skipssjef/styreleder, 
nestkommanderende/nestleder. For de øvrige 
styremedlemmer vil det vel være naturlig å bruke 
betegnelsen medlemmer av skipsrådet.  Der hvor 
vedtektene bruker Sjøforsvarets terminologi så skal 
dette hele veien tolkes inn i vedtektene betydning. 
Evalueringsgruppen anbefaler å forbedre 
vedtektene med hensyn til funksjonsperioder og de 
forskjellige styrefunksjoner. Det bør opprettes en 
valgkomite som også vil få i oppgave å revidere 
vedtektene med hensyn til funksjonsperioder og de 
forskjellige styrefunksjoner. SR anbefaler 
medlemmer til valgkomite for godkjennelse på GM. 
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6 Bør NUF forsøke å 
integrere seg med 
Prosjekt 212, Sjømilitære 
Samfunds Marstrat 
arbeidsgruppe, 
Periskopet etc.? 

Totalt 52 registrerte svar 
med 50/50 fordeling av 
svarene 

Svarene er ikke utdypet, men 
ser man videre på spørsmål 
12; «Hvilke nasjonale 
foreninger og nettverk mener 
du NUF bør samarbeide med?» 
- her har medlemmene vært 
meget kreative og konkrete. 
Majoriteten av medlemmene 
mener det vil være naturlig å 
samarbeide med Periskopet, 
Sjømilitære Samfund, 
Sjømilitære Korps – Veteraner. 

Medlemmene fremmer også 
andre foreninger og 
organisasjoner som bør 
vurderes. Her kan nevnes; 

• Aktivt arbeide for at 
MMU Utstein blir en 
del av KNM Veteran 
skip på 
Karljohansvern. (KNM 
Narvik, Alta, Vigra osv.) 

• Norges Orlogsforening 
• Norsk Forsvarsforening 

Evalueringsgruppen foreslår at Skipsrådet ber GM 
om mandat til å formalisere et tettere samarbeid 
med Periskopet, SMS, SMK og «KNM Veteran skip 
på Karljohansvern». 
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7 Hvorledes mener du NUF 
bør organisere seg for å 
løse foreningens 
oppgaver. Disse er; 
"skape et faglig forum, 
fremme samhold blant 
medlemmer, ivareta UVB 
Tjenestens sosiale og 
historiske tradisjoner, 
oppdatere kunnskap om 
utvikling innen 
ubåtsektoren, bidra til 
vedlikehold av MMU 
Utstein, samarbeide med 
UVBT, Marinemuseet, 
Foreningen Periskopet 
og relevante foreninger i 
inn- og utland?" Mener 
du dette er for 
ambisiøst? 

Av totalt 52 avgitte 
besvarelser mener 87% at 
oppgavene ikke er for 
ambisiøse. 13% mener at 
en reorganisering er 
nødvendig. 
 

Se spm 4 Medlemmene støtter foreningens nevnte 
oppgaver.  
Å skape et faglig forum, er vel den oppgaven som 
er minst ivaretatt. Rammene er der, men det er 
forbedrings potensiale i formidling av kunnskap. 
Det anbefales å etablere en komite med ansvar for 
dette.  
Skipsrådet skal stå for drift av foreningen, men kan 
ikke stå for alt arbeid alene. 

  



NUF medlemsundersøkelsen 2020 
 
PROSENTVIS RANGERING/OPPSUMMERING/ANBEFALING 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Side 10 av 16 
 

# Spørsmål Svar Oppsummering Vurdering/Anbefaling 

8 

Hvis du tenker 20 år 
fremover: 

   

(ad 14) Hvordan ser 
NUF som forening ut? 

Totalt avgitt 44 
besvarelser 

Majoriteten mener foreningen vil 
være som nå, med sentralt styre og 
lokale gruppe(r). Naturlig avgang vil 
gi flere medlemmer med Ula 
bakgrunn. Det er uenighet når det 
gjelder antall medlemmer, noen tror 
NUF vil bli større og andre at den vil 
bli mindre 

Evalueringsgruppen vurderer avgitte 
besvarelser med at medlemmene er 
tilfredse med nåværende foreningsform. 
Opprettholdelse av medlemsmassen kan bli 
en utfordring og større innsats på 
medlemsverving er nødvendig.  

(Ad 15) Hvilke områder 
har NUF fokus på̊? 

Totalt avgitt 42 
besvarelser 

Majoriteten mener fokus vil være 
som i dag med sosialt samvær og 
faglig oppdatering og ivaretakelse av 
Museumsbåter, både MMU Utstein 
og en Ula klasse båt i Horten eller 
Bergen. 
 

Evalueringsgruppen vurderer avgitte 
besvarelser med at medlemmene er 
tilfredse med foreningens nåværende 
fokusområder. 

(Ad 16) Hvem er det 
typiske medlemmet? 

Totalt avgitt 38 
besvarelser 

Typiske medlemmer vil være UVB 
veteraner, andre som har jobbet 
med ubåter, verksteder, 
leverandører, etterkommere av 
ubåtveteraner, andre med interesse 
for ubåter. 

Det foreslås at SR fokuserer på 
rekrutteringstiltak og sponsorstøtte i 
kommende perioder, samt oppfordre alle 
medlemmer til aktivt å hjelpe til med 
rekruttering. 
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9 Hvorfor er du medlem i 
NUF? 

Totalt 53 medlemmer har 
besvart spørsmålet.  
Vår kultur har utviklet seg 
over mer enn 100 år. 
Kjerne verdier som sosialt 
samvær, sosialt ansvar for 
hverandre og ivaretagelse 
av Ubåt miljøet har høy 
prioritet 

Tilbakemeldingene er veldig klare og 
konkrete. De fleste er medlem: 

• For å holde kontakt med 
venner av ubåtmiljøet 

• Slik at de kan bidra til å 
ivareta Ubåt miljøet og MMU 
Utstein 

• For å bli oppdatert på teknisk 
utvikling av uvb teknologi 

• For å bidra til å bevare UVBTs 
historie. Herunder også 
slektsforskning 

Evalueringsgruppen foreslår at Skipsrådet 
ber GM om mandat til å formalisere 4 
komiteer som dekker; 1. Arrangementer 2. 
MMU Utstein, 3. Uvb teknologi og 4. 
Historie. 
SR presenterer gruppenes mandat for 
godkjennelse på GM. 
 

10 Hva forventer du av 
NUF? 

44 medlemmer har 
besvart spørsmålet. En 
fyldig og inspirerende 
tilbakemelding; 
 

Det etterlyses et relevant 
samlingssted for NUF. I Horten har 
man Utstein og Marinemuseet, men 
for større samlinger savner man «et 
hjem» hvor flere kan samles. Pr i dag 
mangler NUF Bergen et tilholdssted 
hvor medlemmene vil føle 
tilhørighet til Sjøforsvaret og UVB 
miljøet.   

Skipsrådet bør identifisere lokaler på KJV 
som vil kunne huse større forsamlinger. 
Marinemuseet og MMU Utstein passer 
godt for mindre forsamlinger 
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10 
Fort- 
satt 

Hva forventer du av 
NUF? 

 Med referanse til NUFs vedtekter, 
oppgaver og formål tilbakemeldes 
det at strategi og planer bør få mer 
fokus. 
Nåværende informasjonskanaler 
fungerer relativt bra, men det er 
viktig å «følge med i tiden».  
UVBT og Forsvaret bør promoteres 
mer av NUF 
Det bør starte et arbeid med å 
bevare en Ula kl uvb på likelinje 
med Utstein 

Medlemmene ønsker en aktiv forening 
som er mer enn bare sosialt samvær. 
 

11 Hvilke konkrete tiltak / 
områder kan du 
engasjere deg i? 

45 medlemmer har 
besvart spørsmålet.  

Tilbakemeldingene dekker; 
foreningsarbeid, aktiviteter som 
gjelder Utstein, arrangere sosiale 
og faglige aktiviteter, fremme UVB 
tjenesten generelt, etablere 
satellitt i Stavanger, holde 
foredrag, ivareta minneplate for 
SMK som falt under første og 
andre verdenskrig. 

En god indikator på at medlemmene vil 
delta i arbeid for å fremme NUF. 
For å fange opp de som har meldt sin 
interesse vil Skipsrådet og Styret i Bergen 
få tilgang på hvem som har meldt sin 
interesse og hva de vil arbeide med. 
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12 Hvilke nasjonale 
foreninger og nettverk 
mener du NUF bør 
samarbeide med? 

42 medlemmer har 
besvart.  
 
 

Hovedtyngden velger;  
• Utvikle videre samarbeidet 

med Periskopet.  
• Vedlikeholde kontakten med 

Marinemuseet.  
• Etablere en mer formell 

kontakt med SMS slik at NUF 
får en plass i Marstrat 
gruppen. 

NUFs medlemmer rekrutteres i 
utgangspunktet fra Periskopet og UVBT 
generelt. Det ville være naturlig at NUF 
Bergen fortsetter det allerede gode 
samarbeidet som er etablert med 
Periskopet. Et tett og godt samarbeid bør 
resultere i en god rekruttering fra 
Periskopet. 
Fortsatt meget viktig å samarbeide med 
Marinemuseet vedrørende bevaring av 
Utstein.  
NUF bør videre engasjere seg i «Prosjekt – 
Veteranfartøyer på KJV». 
Når det gjelder UV BTs fremtid anbefales 
det at Skipsrådet skal arbeide for å få en 
fast tilstedeværelse i SMS – Marstrat 
gruppe. NUF vil da bli en del av SMSs 
forslag til Sjøforsvarets langtidsplan.  
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13 Hvilke internasjonale 
foreninger og nettverk 
mener du NUF bør 
samarbeide med? 

39 medlemmer har 
besvart 

Medlemmer har kommet med ulike 
forslag. ISA får størst uttelling. Andre 
medlemmer mener NUF bør holde 
kontakt med UVB foreninger i 
Tyskland, Sverige og UK. 
Enkelte medlemmer foreslår 
eksempelvis; Italiensk UVB forening, 
Polen, Russland, alle internasjonale 
organisasjoner som er relatert til 
UVB og NATO foreninger. 
Det blir også foreslått at NUF 
etablerer kontakt med industri som 
produserer utstyr til UVB miljøet. 
Her tenkes spesielt på ressurser som 
kan holde foredrag for NUF.  

Som allerede kjent arbeider Flom 
Jacobsen med «NUF – ISA vert 
2024». Planer og budsjett er under 
utarbeidelse. 

Se for øvrig Vurdering/Anbefaling spm 1.6. 

Evalueringsgruppen anbefaler at Flom 
Jacobsens mandat blir utvidet til å vurdere 
hvilke andre UVB foreninger NUF bør 
beholde/etablere forhold til. 
Medlemmenes tilbakemelding blir da en 
del av grunnlaget for arbeidet. 

14, 
15 
16 

Se spm 8    
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17 Hvilken rolle kan du som 
medlem i NUF og NUF 
som organisasjon 
promotere 
erfaringsoverføring? 

40 av medlemmene har 
gitt tilbakemelding av ulik 
karakter.  

 

Enkelt medlemmer sier at dette IKKE er 
relevant mens andre mener at 
erfaringsoverføring er en av 
bærebjelkene for å bevare vår UVB 
kultur og vårt miljø. Her nevnes noen 
eksempler; 

• erfaring fra dypdykk i Vågsfjorden 
i 1953 

• formidling av historier til neste 
generasjon  

• vedlikehold og kontrollrutiner har 
utviklet seg sammen med 
komplekse systemer.  

• endring av kultur og ledelse  
• oppbygging av 

erfaringsdatabaser.  

• Et av medlemmene har vært med 
på å bygge opp Forsvarets 
Erfaringsdatabase. Senter for 
Militære Erfaringer nå underlagt 
HOH 

• erfaringer fra den «kalde krigen» 

Det anbefales at NUF i samarbeid 
med Periskopet og UVBT foretar et 
dypdykk for å se betydningen av 
erfaringsoverføring generelt og hva 
UVBT i dag kan lære av 
veteranene.  

Erfaringsoverføring mellom 
generasjoner kan danne et solid 
grunnlag for å bygge sosiale og 
kulturelle bindinger. 

Legges inn i historiearkiv på NUFs 
kommende WEBside. 
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# Spørsmål Svar Oppsummering Vurdering/Anbefaling 

18 Dekker undersøkelsen 
mål og hensikt? 

50 medlemmer har 
besvart ja. 

50 av totalt 57 besvarelser fra våre 
medlemmer sier at undersøkelsen 
er dekkende for vår forenings mål 
og hensikt.   

Evalueringsgruppen har pekt på områder 
og aktiviteter som kan forbedres. 
Videreføring av dette arbeidet er 
Skipsrådet og i sin tur Årsmøtets oppgave, 
når dette måtte bli avholdt forhåpentlig i 
løpet av 2020 
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Svein	Boge	 	 Tom	Engeberg	 Kjell	Hagen			 Hans	J.	Kleppan		 Bernt	L.	Lie 
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