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For ikke å tape momentet fra medlemsundersøkelsen ønsket SR å igangsette etablering og oppstart av 4 foreslåtte komiteer;1. komite for 
Historie, 2. komite for Teknologi, 3. komite for Arrangementer, 4. komite for MMU Utstein. For videreutvikling og kontroll av våre digitale 
plattformer har SR funnet det formålstjenlig å etablere en Redaksjonskomite. Disse komiteenes mandat vil i hovedsak besørge ivaretakelse av 
alle aksjonene som ble avdekket. Medlemmenes aksept for oppstart av dette arbeidet ble anbefalt i Skipsrådets melding til alle NUF 
medlemmene 1.11.2020. Ingen protester for igangsetting er mottatt fra medlemmene. 
Vedlagte plan med komitemandater viser tiltak av de aksjonene som ble avdekket som resultat av medlemsundersøkelsen. Undersøkelsen ble 
rapportert på foreningens WEB-side til NUF medlemmene 7 juli 2020. I fravær av årets Generalmønstring fikk medlemmene tilgang til hele 
Medlemsundersøkelsen, som ble lagt ut på websiden 9. oktober 2020.  
Status av medlemsundersøkelsen og implementeringsplanen vil bli en naturlig del av neste Generalmønstring. Tiltak og anbefalinger som ikke 
vil tilhøre en eller flere av komiteene har blitt overført til Skipsrådet. Fremdrift og status for disse vil bli avgitt på neste Generalmønstring. 
Implementeringsplanen vil bli oppdatert etter hvert møte i Skipsrådet. 
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OPPGAVE TILTAK KOMITEMEDLEMMER STATUS 26.3.2021 VIDERE AKTIVITETER
Mer Fokus på sosialt samvær Etablering av komite for 

Arrangementer i ht mandat. 
Mandatet godkjennes endelig av 
GM. Komiteen skaltrekke på 
medlemmenes forslag/innspill til 
arrangementer.

J.G.Gade, T. Engeberg, Stein 
F.Jacobsen, Andsreas Hauge

Komiteen nå etablert og 
utarbeider planer for 2021. 

Oppfølging av planer

Mer fokus på kunnskaps- 
formidling og utvikling innen 
ubåtsektoren

Etablering av komite for 
Teknologi i ht mandat. Komiteen 
skal samarbeide tett med 
Redaksjonskomiteen. Mandatet 
godkjennes endelig av GM. 

Tom Engeberg, Aslak Heen, Hans 
J. Kleppan, Ole Chr. Hellum Olsen, 
Ben Henning Lofstad, Iver Wake, 
Geir Jevne

Komiteen nå etablert og 
utarbeider planer for 2021. 

Oppfølging av planer

Bernt Lasse Lie, Rolf Norgren
Web master: Kjell Hagen. 
Supportere/jounalister; Ingvill 
Ringen og Karstein Stene

Besørge at publisering på 
foreningens digitale plattformer 
(FB og WEB) er i ht NUFs 
vedtekter.

Etablere Redaksjonskomite  og 
mandat for denne

Komiteen nå etablert og 
utarbeider planer for 2021. 
Komitemedlem Kjell Vestvik har 
mønstret av komiteen.

Oppfølging av planer. SR 
oppnevner nytt komitemedlem 
etter Kjell Vestvik.
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OPPGAVE TILTAK KOMITEMEDLEMMER STATUS 26.3.2021 VIDERE AKTIVITETER
Revisjon av foreningens 
vedtekter

Foreningens vedtekter 
gjennomgås og harmoniseres 
med dagens organisasjonsform.  

Møte med Støttegruppen avholdt 
17.3.2021. Revisjon av 
vedtektene avsluttet og blir 
vedlagt innkalling til årets 
Generalmønstring.

Intern oppgave for SR. Jan 
Andersen Gott hat påtatt seg nye 
vedtekter. J.G.E. og H.J.K. følger 
dette opp. Fremlegges for 
godkjennelse i neste GM.

Fordeling av oppgaver i SR og 
NUF Bergen

Avklare grensesnitt mellom 
foreningsstyret i Bergen og NUF 
Horten. Fordeling og 
synkronisering av oppgaver vil 
kunne bidra til en mer effektiv 
drift av NUF som en ENHET

Møte 10.03.2021 avholdt med 
Tom Engeberg. Mandat for 
Arrangementkomiteen justert for 
å imøtekomme Bergens 
kommentar. Region Bergens 
kommentarer i memo av februar 
2021 og møtereferat datert 8. 
mars 2021 besvart av Skipsrådet 
26. mars 2021

Skipsrådet følger dette opp som 
egen sak. Pr 12.01.21: Tom 
Engeberg påtok seg å drøfte 
dette med styret i NUF Bergen. 
Tom melder tilbake på neste 
Skipsrådsmøte.

En mulig samling av 
Veteranskipene på KJV.

Definere NUF og MMU Utsteins 
rolle ifm Veteranskipene på KJV

Overført til Skipsrådet SR fremlegger forslag til 
engasjement/videre tiltak i neste 
GM. NUF med MMU Utstein har 
allerede et etablert forhold til 
Marinemuseet. SR holder seg 
oppdatert vedrørende fremdrift 
av prosjektet.

Et evt samarbeid med NAV for 
hjelp til løpende vedlikehold av 
MMU Utstein

Kartlegge mulig omfang av 
oppgaver som kan utføres av 
NAV klientell

Overført til Skipsrådet SR fremlegger forslag til 
engasjement/videre tiltak i neste 
GM.
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OPPGAVE TILTAK KOMITEMEDLEMMER STATUS 26.3.2021 VIDERE AKTIVITETER

MMU Utstein Etablering av komite for Utstein i 
ht mandat. Mandatet godkjennes 
endelig på GM.

Oddbjørn Sørensen, Knut Holt-
Larsen, Ola V. Halden, Ole 
Gillebo, Børre Karlsrud, Torgeir 
Nilsen

Komiteen nå etablert og 
utarbeider planer for 2021. 

Oppfølging av planer

Samle uvb historisk  
dokumentasjon 

Etablering av komite for 
ubåthistorie i ht mandat. 
Mandatet godkjennes endelig av 
GM. 

 Hans Chr Helseth, Aslak Heen, 
Patricia Philpmena Johansen og 
Hans J. Kleppan

Komiteen nå etablert og 
utarbeider planer for 2021. 

Oppfølging av planer

Revisjon av foreningens vedtekter Skipssjef avholder møte med 
Støttegruppen 17.3.2021

 Jan Andersen Gott har påtatt seg 
å utarbeide forslag til nye 
vedtekter. J.G.E. oh H.J.K. følger 
dette opp. Fremlegges for 
godkjennelse i neste GM.

Fordeling av oppgaver i SR og 
NUF Bergen

Møte 10.03.2021 avholdt med 
Tom Engeberg. 

Mandat for 
Arrangementkomiteen 
justert for å imøtekomme 
Bergens kommentar. 
Region Bergens 
kommentarer i memo av 
februar 2021 og 
møtereferat datert 8. mars 
2021 besvart av Skipsrådet 
26. mars 2021
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AVSLUTTEDE AKSJONER
OPPGAVE TILTAK STATUS 

Bør ISA være en egen 
aktivitet?

Inngår som del av 
arrangementskomiteen

Del av arrangement komiteen. 
Se vedlagt mandat.

Kommunikasjon mellom 
medlemmene

Vurdere «vasket» liste av FB 
samt etablering av WEB med 
tilgang kun for betalende 
medlemmer

Etablert – OK

Sikre NUFs engasjement i 
UVB bunkere Burno og 
andre UVB fasiliteter

Etablering av komite for 
Historie. Mandatet 
godkjennes endelig på GM.

Blir en del av arbeidet til 
komiteen for Historie

Netthandel av Slappen Del av forenings-WEB Etablert - OK
Etablere relevant 
samlingssted som kan 
huse større forsamlinger

Kartlegging av lokaler på KJV 
og Bergen som kan huse 
større forsamlinger.

Behovet er dekket - OK

Hvilke foreninger og 
organisasjoner bør NUF 
samarbeide med?

Besørge NUF representert i 
SMS/MARSTRAT

Etablert - OK

Rekruttering Forbedre kommunikasjon ut 
til FB medlemmer for å 
muliggjøre 
medlemsrekruttering

Etablert - OK

Etablere valgkomite Valgkomite nå beskrevet i 
forslag til nye vedtekter.

 Sak avsluttet.


