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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NUF region Bergen 

 

Dato: Mandag 31.08-2020. Kl 1900 

Sted: Fotballpuben i Bergen 

 

Til stede fra styret: Avdelingsleder/Styreleder  Svein Boge, styremedlemmer Kjell Røte, Kjell 

Vestvik og Julius Bendiksen  

Møtet ble åpnet av: Avdelingsleder/Styreleder Svein Boge 

 

Antall fremmøtte / stemmeberettige 

Antall fremmøtte:              16 stk. Ref.  Navneliste med telefon nr. 

Antall stemmeberettigete           16 stk.  

+ Antall fullmakter:    0 stk.   

= Antall stemmeberettigete             16 stk.  

 

1. Konstituering 

a)  Valg av møteleder. 

 

            Forslag til møteleder: Kjell Vestvik 

  

 Vedtak:  Kjell Vestvik ble valgt til møteleder. 

 

b)  Godkjenning av innkalling: 

  

 Vedtak: Innkallingen godkjent uten kommentarer.  

 

c)  Kontroll og godkjenning av eventuelle fullmakter. 

  

  Ingen Innkommende fullmakter. 

 

d)  Valg av referent 

  

 Forslag til referent: Julius Bendiksen 

 

 Vedtak: Julius Bendiksen ble valgt som referent 
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e)  Valg av protokollunderskrivere 

 

 Forslag til protokollunderskrivere: (Referent, møteleder og et medlem av årsmøtet) 

 

 Vedtak: Øyvind Lavoll, Julius Bendiksen og Kjell Vestvik ble valgt som 

protokollunderskrivere. 

 

 

f) Godkjenning av dagsorden 

Årsmøtet ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen og saksliste. 

Kommentarer: Ingen kommentarer til innkallingen og sakslisten.  

Vedtak: Dagsorden godkjent.  

 

 

  

2. Årsberetning 2019/2020 fra styret:  

Avdelingsleder/Styreleder gjennomgikk Årsberetningen. 

 Vedtak: Årsberetningen godkjent. 

3. Regnskap for driftsåret 2019 og 2020 (budsjett for 2020 -2021)  

Kasserer gjennomgikk regnskapet. 

 Vedtak: Regnskapet godkjent. 

4. Godtgjørelse til styret. 

 Forslag fra styret om ingen godtgjørelse.  

 Vedtak: Ingen godtgjørelse. 

  

5. Valg av styre og revisor: 

 Forslag til nytt styre:  

 Avdelingsleder/Styreleder Svein Boge for 1 år for perioden høsten 2020 til 

høsten 2021: 
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 Styremedlem Julius Bendiksen for 2 år for perioden høsten 2020 til høsten 

2022.       

 Styremedlem Kjell Vestvik for 1 år for perioden høsten 2020 til høsten 2021: 

            Styremedlem Aslak Heen for 1 år for perioden høsten 2020 til høsten 2021: 

 Kasserer Kjell Røte for 2 år for perioden høsten 2020 til høsten 2022: 

            Revisor Svein Åge Blomberg for 2 år for perioden høsten 2020 til høsten 2022: 

  

Valgkomite, styrets forslag: Følgene ble valgt: 

Nytt styre: 

 

Følgende person ble valgt: 

Verv 

(Styremedlem / varamedlem) 
Navn Periode 

 

Avdelingsleder/Styreleder Svein Boge 1 år 

Kasserer Kjell Røte 2 år 

Styremedlem Julius Bendiksen 2 år 

Styremedlem Kjell Vestvik 1 år 

Styremedlem Aslak Heen 1 år 

  Revisor                                       Svein Å. Blomberg                          2 år 

 

Vedtak: Nytt styre og revisor valgt og godkjent. 

 

5. Planer og utvikling for høsten 2020 til høsten 2021:’ 

Julius Bendiksen rengjorde for styrets betraktninger rundt planer og utvikling for 

det neste året. 

Styret ønsker å fortsette med de aktivitetene som har vært bedrevet i de 2 siste 

årene, med samlinger ca. hvert kvartal og en Messeaften/stiftelses aften. 

Styret ser for seg at sammenkomstene for et faglig innhold som engasjerer 

medlemmene. 

Videre ønsker styret å følge opp vedtektene pkt.7.C i NUF, hvor Bergens 

regionen skal jobbe med rekrutering av nye medlemmer, med søkelys på de 

mannskapene som seilet Kobben kl. i 90 årene og Ula kl. besetninger. 

Enn annen viktig aktivitet er å legge til rette for å beholde den medlemsmassen 

som vi har i dag. 
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Etter julius sin gjennomgang ble det åpnet opp for innspill/ diskusjon fra 

medlemmene. 

Øyvind Lavoll, formann i Periskopet, holt en orientering om noe av deres arbeid 

og kom inn på hvordan de kan være med på å fremme NUF blant sine 

medlemmer. 

Han nevnte også salg av effekter som et bidrag til å få større oppmerksomhet om 

NUF og U- båt tjenesten. 

Isak J. Ebeltorp holt et engasjert innlegg om det å fremme en stolthets kultur 

blant oss medlemmer til U-båt tjenesten og å fremme dialogen med andre aktører 

som opererer i det somme miljøet som U-båt våpenet. Spesielt ble foredrag fra 

andre aktører fremhevet. 

Geir Jevne holt et innlegg hvor han minnet forsamlingen på at den kalde krigen 

spesielt i nordområdene ikke nødvendigvis er vesentlig forandret side 60-70 

årene. 

Våen naboer i Øst bygger opp teknologi og ressurser i Barentshavet som vi 

kjenner fra den tiden vi seilte Kobbe kl. Den størst forandringen ligger 

sannsynlig hvis på teknologisiden som vi med våre resurser har vanskelig med å 

følge. 

Vi fikk mange interessant og engasjert diskusjoner som det nye styret vil jobbe 

videre med. 

  

Fremlagte planer og planer for utvikling godkjent. 

 

6. Innkommende forslag. Ingen innkommende forslag. 

 

Årsmøtet avsluttet kl 2015 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter, Dato: 03.09.2020. 

 

Møteleder           Referent                               Protokoll inderskriver 

 

Kjell Vestvik  Julius Bendiksen  Øyvind Lavoll   

   

_________________________  __________________________ 
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