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Utvidet saksliste og underlag for a rsmøtet 2022 – Norsk Uba tforening 

Velkommen 

• Skipssjefen ønsker velkommen 

• Ett minutts stillhet for de medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte 

Konstituering 

• Valg av dirigent 

• Valg av referenter 

• Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

• Opprop og fastlegge antall stemmeberettigede   

 

Saker 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av protokollen fra 2021 

2.1 Innmeldt kommentar 

Det er mottatt en kommentar til pkt. 7 om mulig norsk arrangementsansvar for ISA-kongressen. 
Skipsrådet forslår at pkt. 7 rettes til: 

7. Årsberetning – pkt. 3 – ISA 2025. Stein Flom-Jacobsen presenterte konseptet ISC 60 – 2025. Se 
presentasjon på NUF nettside og Revidert Årsberetning 2020 – 2021. Årsmøtet gav Skipsrådet fullmakt 
til å arbeide videre med en eventuell søknad. 

2.2 Skipsrådets forslag til vedtak:  

Protokollen for ÅM 2021 godkjennes med overnevnte rettelse. 

2.3 Votering: 

3. Årsberetning 2021 – 22 

3.1 Kort gjennomgang 

Skipsrådet ønsker å legge frem vedlagte årsberetning.  

3.2 Skipsrådets forslag til vedtak: 

Årsberetningen for NUF ÅM 2021 godkjennes. 

4. Regnskap 

Regnskapet 1/1-2021 – 31/12-2021 legges frem av NK/Kasserer.  

 

 

5. Revisors beretning 

Ved en inkurie valgte ikke ÅM/GM 2021 en revisor. SR har derfor anmodet Erik Syrstad om å revidere 
regnskapet for perioden. Skipsrådet ber om tilslutning til at hans beretning legges frem. 
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Årsberetning%20til%20GM%202022.docx


 

 

5.1 Skipsrådets forslag til vedtak: 

Årsmøtet 2022 godkjenner regnskapet for 2021-22. 

6. Plan for kommende periode 

6.1 Bidra til å bevare MMU Utstein  

• To ordinære vedlikeholdspatruljer 

• Tre til fire sporadiske vedlikeholdsdugnader 

6.2 Fremme samhold blant medlemmene 

• Fire aktuelle foredrag 

• Messeaften 

• Generalmønstring og årsmøte i Horten primo september 2023. 

6.3 Ivareta ubåttjenestens historiske og sosiale tradisjoner 

• Gjøre MMU Utstein mer levende for formidling av ubåttjeneste under den Kalde Krigen.  

• Samarbeid med KNM Narvik i forbindelse med organiserte aktiviteter 

• Jul på Karljohansvern 

• Fortsette arbeidet med å motivere medlemmene til aktiv deltagelse, og bestrebe en større 
bredde i fartøysmannskapet som presenteres. Medlemmenes engasjement i så måte er 
ønskelig og nødvendig.  

6.4 Arbeide for å fremme ubåttjenestens tarv og utvikling 

• Markere MMU Utstein 25 på KJV (i forbindelse med GM, UVB til Horten, etc, egen komité og 
styringsgruppe) 

6.5 Positiv omtale i media  

• Gjengangeren, Forsvarets Forum, Pro Patria etc. 

• Kronikk i dagspressen 

• Norge Rundt 

6.6 Annet 

• Fortsette å tilby mentorering til elever ved Sjøkrigsskolen 

• Fortsette sonderingene for å tilby aktiviteter til NAV-klienter 

6.7 Skipsrådets forslag til votering 

Skipsrådet foreslår at overnevnte plan legges til grunn for det videre arbeid. 

7. Kontingent 

7.1 Skipsrådets forslag: 

Skipsrådet foreslår at kontingenten for 2023 skal være kr. 250. 



 

 

7.2 Votering: 

8. Budsjett 

8.1 Skipsrådets forslag 

Skipsrådet ønsker å legge frem vedlagte budsjett  som styrer mot et positivt resultat på i underkant av 
kr. 15.000: 

8.2 Skipsrådets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar det fremlagte budsjettet legges til grunn for det videre arbeidet. 

9. Regioner i NUF 

9.1 Nye regioner i NUF? (informasjonssak?) 

Kort diskusjon  

9.2 Kontingentrefusjon 2022 (Beslutningssak) 

9.2.1 Bakgrunn  

Skipsrådet mener det er viktig at regioner har ressurser til arrangementer uten å måte søke Skipsrådet 
fra sak til sak, og at en viss andel av den kontingenten som medlemmene i regionen har betalt inn 
foregående år, tilbakeføres til regionen. 

9.2.2 Skipsrådets forslag til vedtak: 

Kontingentrefusjonen for 2022 sette til 36 %. 

10. Komitéarbeidet i NUF (informasjonssak) 

Medlemmene oppfordres til å engasjere seg i de komitéene der de har relevant erfaring og interesse. 

Komitéleder gis mulighet til kort kommentar om virksomheten, dersom det er ønskelig å utdype utover 
det som fremgår av årsberetningen.  

10.1 Utstein-komitéen 

10.2 Teknologikomitéen 

10.3 Redaksjonskomitéen 

10.4 Arrangementskomitéen 

10.5 Historiekomitéen 

11. Reisestøtte til medlemmer som deltar i arbeid som gir inntekter (informasjonssak) 

Marinemuseet ønsker å bidra med penger til NUF når medlemmer utfører arbeid som museet mener 
er viktig, for eksempel omvisning og formidling på MMU Utstein. Fra før er det gjennom avtalen 
mellom NUF (Utsteins venner) og Marinemuseet enighet om at dugnadsarbeidet for 
vedlikeholdsarbeid kompenseres med en viss sum.  

Økt ambisjonsnivå med hensyn til regelmessige «mini» vedlikeholdspatruljer og omvisning og 
formidling, krever at flere medlemmer må delta. Dette betyr flere og lengre reiser. Skipsrådet har 
derfor besluttet å gi en nøktern kompensasjon for å bidra til enkel bespisning og dekning av bensin og 
bompenger. 

Skipsrådet mener at denne beslutningen ligger innenfor SRs myndighet, men ønsker å gjøre Årsmøtet 
kjent med opplegget. 
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12. Formidling av livet ombord på Kobben-klassen (informasjonssak) 

Marinemuseet ønsker bistand fra NUFs medlemmer til omvisning på MMU Utstein og formidle 
informasjon fra tjenesten ombord. Skipsrådet mener dette vil være et viktig arbeid for å nå foreningens 
målsetninger, og oppfordrer de medlemmer som har mulighet, til å stille opp.  

13. Ula-klassen (beslutningssak) 

13.1 Bevaring 

Ula-klassen vil bli utfaset i løpet av de nærmeste årene. Etter skipsrådets vurdering bør det arbeides 
for å bevare en av båtene.  

13.2 Forslag til vedtak: 

Skipsrådet pålegges å arbeide for å bevare en Ula-klasse undervannsbåt som museumsfartøy. I dette 
arbeidet skal Region Bergen være en viktig aktør.  

13.3 Dokumentasjon om tjenesten (informasjonssak) 

Marinemuseet ønsker bistand til å dokumentere tjenesten på Ula-klasse undervannsbåt. Skipsrådet 
mener at dette må være en oppgave for Forsvaret, men at NUF bør være en pådriver for et slikt 
prosjekt. 

14. Bistand til Marinemuseet i å identifisere bildemateriale (informasjonssak) 

Marinemuseet ønsker bistand til å beskrive/identifisere fotografier fra ubåttjenesten.  

15. NUF som mulig arrangør av International Submarine Association Congress 
(beslutningssak) 

15.1 Bakgrunn 

Saken var diskutert på ÅM/GM 2021 som påla Skipsrådet å arbeide videre med saken. Skipsrådet 
mener at et slikt arrangement vil være meget ressurskrevende, og at det derfor er avgjørende å trekke 
på de erfaringene fra kongressen som arrangeres i Karlskrona. NUF region Bergen har stilt seg positivt 
til et arrangement i Norge. På den bakgrunn anmodet Skipsrådet region Bergen til å rapportere tilbake 
fra Karlskrona, basert på vedlagte mandat. 

Region Bergen legger frem sin rapport. 

15.2 Kort diskusjon 

15.3 Skipsrådets utkast til vedtak: 

Årsmøtet ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å forplikte foreningen til å stå som arrangør for 
International Submarine Association Congress de nærmeste årene, men pålegger Skipsrådet om å 
fortsette vurderingene. 

15.4 Votering 

15.5 Votering:  

16. Innsendte saker 

16.1 Fast sted for GM/ÅM 

Det er kommet inn forslag om at Karljohansvern blir fast sted for GM/ÅM fordi dette gir synergier i 
forhold til MMU Utstein, ubåtavdelingen på MMU og Sjømilitære Samfund. 

16.1.1 Skipsrådets vurdering 



 

 

Skipsrådet ser at det er en rekke fordeler ved å gjennomføre GM/ÅM på Karljohansvern. Dersom 
årsmøtet skulle vedta fast sted for GM/ÅM, vil dette måtte tas inn i vedtektene. Skipsrådet tror 
imidlertid at dette kan få betydning for Norsk Ubåtforening som landsdekkende forening, dersom det 
ikke er mulig å gjennomføre GM/ÅM et annet sted dersom dette vil være mer hensiktsmessig av 
bestemte grunner. Skipsrådet mener det er mer hensiktsmessig at ÅM beslutter hvor neste GM/ÅM 
skal gjennomføres. 

16.1.2 Kort diskusjon 

16.1.3 Innsendt forslag til vedtak 

Vedtektene endres slik: 

3.1 NUFs høyeste myndighet er Årsmøtet. Årsmøtet gjennomføres på Karljohansvern i Horten. 

16.1.4 Votering (2/3 flertall) 

16.1.5 Skipsrådets forslag til vedtak 

16.1.6 Vedtektene endres slik  

3.1 NUFs høyeste myndighet er Årsmøtet. ÅM beslutter hvor neste GM/ÅM skal gjennomføres. 

16.1.7 Votering (2/3 flertall) 

17. Vedtekter (beslutningssak) 

Skipsrådet har arbeidet med justerte vedtekter (vedlagt). Hovedmålet har vært å bringe vedtektene i 
takt med det som er normalt i foreningslivet, og å gi medlemmene bedre kontroll med Skipsrådets 
virksomhet.  

Kort gjennomgang av elementene i vedtektene. 

17.1 Votering (2/3 flertall) 

Det voteres punkt for punkt, men dersom det ikke har vært substansielle innvendinger under 
gjennomgangen, kan det voteres samlet. 

18. GM/ÅM 2023 

Skipsrådets forslag til vedtak: 

GM/ÅM gjennomføres på Karljohansvern. 

19. Valg 

Valgkomitéen legger frem sin innstilling på møtet. Følgende posisjoner skal besettes: 

19.1 Skipsrådet 

Funksjon Navn Tid 
Sist 

valgt 
Innstilling 2022 

Skipssjef Jørgen Berggrav 2 år 2021  

NK/Stb Hans J Kleppan 2 år 2021  

Maskinmester Rolf Norgren 2 år 2021  

Data Kjell Hagen 2 år 2021  

Vedlikehold Oddbjørn Sørensen 2 år 2021  

Redaksjon Bernt Lasse Lie 2 år 2021  
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Medlem Andreas Hauge 2 år 2021  

MMU Torgeir Nilsen 2 år 2021  

Medlem Isak Johan Ebeltoft 2 år 2021  

Medlem Per Frekhaug 2 år ny  

19.2 Revisorer 
   

Funksjon Navn Tid 
Sist 

valgt 
 

Revisor Per J Østhus 2 år n/a  

Revisor vara Erik Syrstad 2 år n/a  

 

19.3 Kontrollkomité 
   

Funksjon Navn Tid 
Sist 

valgt 
 

Leder Jens-Georg 2 år n/a  

Medlem Per Østhus 2 år n/a  

Medlem Torstein Wähler 2 år n/a Torstein Wähler 

 

19.4 Valgkomité (foreslått av Skipsrådet) 
 

Funksjon Navn Tid 
Sist 

valgt 
 

Leder Morten Jacobsen 2 år n/a Ny 

Medlem Tom Engenberg 2 år 2021 Ikke på valg 

Medlem Kåre Ask 2 år 2021 Ikke på valg 

Medlem Erik Syrstad 2 år 2021 Ikke på valg 

 

 

 

 

 


