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Årets beretning blir av flere grunner kort. Det har vært et litt annerledes år. Pandemien, har hatt 

den konsekvens at vi har måttet avlyse alle planlagte samlinger og messeaften i Bergen. Det har 

heller ikke vært noen sentrale arrangementer å delta på… 

Vi har, for å holde ting i gang hatt noen styremøter. Leder av NUFBg var med i arbeidsgruppen som 

oppsummerte spørreundersøkelsen. Vi var ikke representert i implementeringsfasen. Styret i 

Bergen kommenterte implementeringslanen samlet. Vi var kritisk til oppretting av arrangement 

komité. Det var vår oppfatning at en slik fast komité som ble foreslått, representerte en vesentlig 

endring av foreningen og burde før implementering vært godkjent av GM. Forøvrig støttet vi alle 

de andre foreslåtte aktivitetene. Nå er det vel planen at implementeringen og eventuelle endringer 

i vedtektene behandles på GM 21 for en diskusjon og endelig godkjenning.  

NUFBg skal arbeide med rekruttering. Rekruttering var oppe til diskusjon på det seminaret vi 

hadde for styret NUFBg og OKP i slutten av mai. I referatet fra seminaret så er det pekt på en del 

fremtidige aksjoner for å gjøre aktive ubåtmannskaper oppegående på NUFs eksistens. Ellers så 

dreide seminaret seg mye om hvordan vi skal greie å ivareta og videreutvikle det utmerkede 

forholdet vi har mellom foreningenes styrer i Bergen. En måte å gjøre dette på er å prøve å få til et 

felles familie arrangement, hvor de to foreningene og Ubåttjenesten går sammen om et opplegg. 

Arrangementet forutsettes å holdes Bergen på dagtid, sånn noenlunde på samme måte som det vi 

hadde ved 110 års jubileet. Tanken er at arrangementet kan avsluttes på kveldstid med en 

mottagelse/sommerfest i Kommandant boligen Bergenhus.  

Den14 juni 2021 hadde vi vår første samling igjen i år.  Vi var 15 deltagerne på et vellykket 

arrangement. Det var spesielt hyggelig å se at noen tidligere maskinmestre stilte…  

Vi får tro vi nå er i gang igjen og på vei tilbake til normalen. Forhåpentlig utløser det en mer 

omfattende beskrivelse av utførte aktiviteter når neste årsberetning skal skrives. 

 

Svein Boge  

Leder NUFBg.   


