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REDAKSJONSKOMITE 
MANDAT 

REDAKSJONSKOMITEEN 

Komiteen skal bestå av 3 personer, hvorav en fra skipsrådet, en fra NUF-Østlandet og en fra 
NUF-Bergen.  
Komiteen skal etablere kontaktpunkter mot medlemmer i andre landsdeler for å motivere og 
besørge involvering av foreningens medlemmer til innspill, råd og bidrag til foreningens to 
digitale plattformer. 
Redaksjonskomiteens formål er å bistå WEB-master og FB-ansvarlig administrator ved å gi 
råd om strategiske og driftsmessige valg. Dette innebærer også vurdering av portalenes 
Internett (WEB) og Face Book (FB) retning og profil i forhold til foreningens overordnede 
målsetninger. 

ANSVAR  

Komiteen har ansvar for å sikre at foreningens WEB og FB publiserer innhold som er i 
samsvar med foreningens vedtekter.  

OPPGAVER 

Komiteen er et konsultativt organ for WEB-master og FB-ansvarlig administrator.  
WEB portalens målsetting er å være et organ for vår interne foreningskommunikasjon, og 
være en digital plattform hvor all foreningsdokumentasjon og regnskap vedlikeholdes. Det er 
derfor viktig at komiteen bidrar med å holde WEB portalen oppdatert ved innspill om nyttige 
publikasjoner, faglig utvikling og foreningsinformasjon som kan stimulere medlemmene. 
Dette skal besørges gjennom nær kontakt med og ansporing av de øvrige komiteene til å 
publisere relevant informasjon. 
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Hensikten med FB-portalen er å spre informasjon om det arbeidet foreningen utfører for å 
gjøre ubåthistorien kjent, samt å være en kilde til å verve betalende medlemmer til NUF. 
Denne portalen som er en relativt åpen kommunikasjonskanal, egner seg ikke til 
foreningsintern kommunikasjon. Alle medlemmer har direkte publiseringsrett. Dette fordrer 
en god kontroll/overvåking fra Redaksjonskomiteens medlemmer. 
 
Komiteens medlemmer skal holde seg orientert om hva som publiseres på WEB og FB. 
Innhold som strider mot foreningens formålsparagraf, god takt og tone, skal fjernes fra hhv 
WEB og FB.  

ANNET 

Komiteen bør etablere en faglig møteplass for å sikre oppfyllelse av dette mandatet. Mandatet 
vil bli gjenstand for fortløpende diskusjon og endringer. 

MEDLEMMER 

Bernt Lasse Lie, Rolf Norgren, Webmaster Kjell Hagen,  
«journalister»; Karstein Stene, Ingvill Ringen 
 


