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 KOMITE FOR ARRANGEMENTER 
MANDAT 

 

KOMITEEN 

Komiteen skal bestå av 3-6 personer, hvorav en fra skipsrådet. 

OPPGAVE 

Komiteen skal planlegge og koordinere arrangementer i regi av Skipsrådet.  

Initiativt til lokale arrangementer, sosiale sammenkomster og foredrag styres og organiseres 

lokalt. Dersom man ønsker hjelp fra Arrangementkomiteen, kan man be om det. Ansvarlig 

initiativtager informerer leder for Arrangement komiteen og medlemmene ved bruk av e-

post og NUF webside. 

Det skal leveres rapport og regnskap etter hvert arrangement. (dette vil samtidig være 

bidrag til årsrapport og regnskap til Generalmønstringen) 

Arrangementer skal legges inn i seilingsplan som sendes ut hver vår. Faste arrangementer er 

MMU Utstein Vedlikeholds patruljer,Generalmønstring, ISA samlinger, minnestund i Dundee 

og Uredds minnestund. Messeaftner, foredrag og eventuelle sosiale samlinger kan også 

legges inn i Seilingsplanen med tentativ dato. 

Ved større arrangementer bør Komiteen dra veksler på frivillighet fra medlemmene. 

Leder for Komiteen skal sende en kortfattet statusrapport til hvert møte i Skipsrådet, samt 

avlegge rapport til Generalforsamlingen. 

MEDLEMMER 

Jo Georg Gade, Stein Flom Jacobsen, Andreas Hauge 
 
 
 
 
 
 



   

Revisjon av 25.03.2021 

NORSK 

UBÅTFORENING 

Norwegian Submariners 

Association 

Skipsrådet 

 KOMITE FOR MMU UTSTEIN 
MANDAT 

 

KOMITEEN 

Komiteen skal bestå av 3-6 personer, hvorav en fra skipsrådet. 

OPPGAVE 

Komiteen skal bidra til at Marinemuseets (MMU) Utstein ivaretas ved aktiv deltagelse i 

vedlikehold av museumsfartøyet. Arrangere vedlikeholds patruljer hvor medlemmene aktivt 

deltar i bevaring av fartøyet. Oppdatere Utsteins vedlikeholdsprogram.  

Leder for Komiteen skal sende en kortfattet ½-årlig statusrapport til Skipsrådet. Samt avlegge 

rapport til Generalmønstringen 

MEDLEMMER 

Oddbjørn Sørensen, Torgeir Nilsen, Olav Halden, Ole Gillebo, Knut Holt Larsen, Børre Karlsrud 
og Skipsrådet 
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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. 

  



   

Revisjon av 25.03.2021 

NORSK 

UBÅTFORENING 

Norwegian Submariners 

Association 

Skipsrådet 

 

 

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 
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KOMITE FOR TEKNOLOGI 
MANDAT 

 

KOMITEEN 

Komiteen skal bestå av 3-6 personer, hvorav en fra skipsrådet. 

OPPGAVE 

Komiteen skal rette oppmerksomhet mot kunnskap og informasjon om utvikling innen 

ubåtsektoren. 

Holde seg oppdatert om utviklingen innen ubåtsektoren ved å samarbeide med UVB 

Tjenesten, MMU Utstein, Offisersklubben Periskopet samt relevante foreninger og 

leverandører. Med sitt engasjement og samarbeid med Skipsrådet og Komiteen for 

Arrangementer foreslå relevante foredrag, artikler og informasjon til medlemmene. 

Leder for Komiteen skal sende en kortfattet ½-årlig statusrapport til Skipsrådet, samt avlegge 

rapport til Generalforsamlingen. 

VALGKOMITEENS FORSLAG 

Aslak Heen, Hans Jacob Kleppan, Ole Chr. Hellum Olsen, Ben Henning Lofstad, Iver Wake, 

Geir Jevne, Reidar Kvale Joki 
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 KOMITE FOR UBÅTHISTORIE 
MANDAT 

 

KOMITEEN FOR UBÅTHISTORIE 

Komiteen skal bestå av 3-6 personer, hvorav en fra skipsrådet. 

OPPGAVE 

Arbeidsgruppen skal i samarbeid med skipsrådet kartlegge og organisere NUF historikk, samt 

bygge opp et register over relevant Ubåt historikk i NUF webside.  

Vår medlemsmasse som har seilt tre generasjoner undervannsbåter er å betrakte som 

historisk materiell hver og en av oss. Medlemmene våre er en del av historien og sitter med 

mye kunnskap av historisk interesse.  

Mye av den historiske aktiviteten i undervannsbåtvåpenet er godt dokumentert opp gjennom 

tidene. At det er huller i historikken kan vel tenkes, men de mange bindsterke verkene som er 

skrevet i forbindelse med jubileer etc. dokumentere norsk ubåthistorie godt. Flere aktører i 

og utenfor forsvaret er i aktivitet med å skrive Sjøforsvarets og ubåtvåpenets historie.  Det er 

trolig ikke behov for å legge opp til Historiske granskninger og krevende prosesser som i stor 

grad allerede er utført. 

Leder for Komiteen skal sende en kortfattet ½-årlig statusrapport til Skipsrådet, samt avlegge 

rapport til Generalforsamlingen. 

MEDLEMMER 

Aslak Heen, Hans Chr. Helseth, Hans Jacob Kleppan, Patricia Philpmena Johansen, Jostein 

Egeland, Kjell Røte, Isak Johan Ebeltoft 

. 
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 MANDAT 
ISA/ISC 

DETTE ER EN KOMITE SOM ER OPPRETTET FOR Å UTREDE OG FREMME FORSLAG 
TIL GENERALMØNSTRINGEN OM HVORVIDT NUF SKAL PÅTA SEG Å ARRANGERE 
ISA SAMILING I 2025. KOMITEEN RAPPORTERER TIL ARANGEMENTKOMITEEN SOM 

HAR ANSVAR FOR DENNE SEKTOREN. 

BAKGRUNN 

GM 2019 besluttet at det undersøkes hvorvidt NUF skal søke om vertskap for ISA kongress i 
2024.  

 
Norsk ubåtvåpen 
2024 er et merkeår for det norske ubåtvåpenet, med 115 år siden første kommandoheis på 
KNM Kobben (A klassen). Det er også 60 år siden første kommandoheis på KNM Kinn og 
1964 var det året hvor flest fartøyer i Kobbenklassen ble levert og/eller heiste kommando.  
I tillegg er det 35 år siden den første rekondisjonerte Kobbenklassen (KNM Sklinna) og første 
Ulaklassen (KNM Ula) heiste kommando.  

 
ISA 
The International Submariners Association (ISA) er en samling av individuelle nasjonale 
undervannsbåtforeninger uten noen formell organisasjonsmessig struktur, statutter eller 
annen formell tilknytning. Det er utelukkende felles bakgrunn og erfaring som 
ubåtmannskap som binder medlemmene sammen.  
ISA er et kameratskap mellom forskjellige ubåtforeninger i mer enn 28 nasjoner. ISA er et 
verdensomspennende felleskap av tidligere og aktive ubåtmannskap, som arrangerer en 
årlig kongress (ISC) i medlemmenes forskjellige land. 

OPPGAVE 

1. ISA Kongress 2024: Det skal utarbeides en skisse, ramme og plan for hvorledes et 

slikt arrangement bør planlegges og gjennomføres. Plan og budsjett for 

gjennomføringen skal presenteres for GM 2020, som treffer endelig beslutning om 

søknadsprosessen skal igangsettes.  

2. ISA Medlemskap: Parallelt med oppgave 1 skal en vurdering av hvorvidt NUF bør 

søke ISA medlemskap uavhengig av vertskapssøknad. 

HENSIKT 

Hensikten med oppdraget er å kartlegge omfang og konsekvenser med etablering og gjennomføring av 

arrangementet med en 50/50 detaljeringsgrad. Med omfang menes;  

• Nødvendige fasiliteter og tilgjengelighet 

• Personellbehov (antall, nødvendig kompetanse og tilgjengelighet) 
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• Prosjektplan og Programskisse 

• Økonomi (50/50 kost estimat) – forberedelse og gjennomføring samt mulige økonomiske 

støtteordninger 

• Risikovurderinger 

KRITISKE SUKSESS FAKTORER 

Organisasjon – arrangementet er krevende og tilstrekkelig antall kompetente ressurser må være tilgjengelig 

Økonomi – mulige sponsorer og andre støtteordninger 

Fasiliteter – størrelse, antall og lokalisering 

ARBEIDSGRUPPE 

Stein Flom-Jacobsen leder arbeidsgruppe bestående av Aslak Heen, Øivind Lavoll, Jan Andersen-Gott og Bernt 

Lasse Lie. Stein Flom-Jacobsen rapporterer arbeidsgruppens framdrift til Skipssjef SR. 

 


