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Tjenestereglement	(Vedtekter)1	for	Norsk	Ubåtforening2		

Norsk Ubåtforening (NUF) (organisasjonsnummer Org. nr. 915 421 024) er en partipolitisk nøytral, 
faglig og sosial forening, stiftet under navnet Venneforeningen for Marinemuseets Undervannsbåt 
(MMU) Utstein. Som et ledd i tradisjonsbevaringen, bruker foreningen terminologi fra ubåttjenesten i 
sitt arbeid. 

1.	Formål	
1.1 Arbeide for å fremme ubåttjenestens tarv og utvikling. 
1.2 Ivareta ubåttjenestens historiske og sosiale tradisjoner. 
1.3 Fremme samhold blant medlemmene. 

2. Oppgaver	
2.1 Formidle oppdatert informasjon om utviklingen innen ubåtsektoren 
2.2 Bidra til å bevare MMU Utstein gjennom aktiv deltakelse i vedlikeholdet  
2.3 Gjennomføre aktiviteter som fremmer samhold blant medlemmene 
2.4 Samarbeide med Ubåttjenesten, Marinemuseet, Offisersklubben Periskopet og andre 

relevante foreninger og miljø i inn og utland.  

3. Organisasjon	
3.1 NUFs høyeste myndighet er Årsmøtet. GM bestemmer hvor neste ÅM skal gjennomføres. 
3.2 NUFs virksomhet ledes av Skipsrådet (Styret) 
3.3 NUF kan organiseres lokalt i Regioner: 
a) Regionene skal ha egne vedtekter som må godkjennes av Skipsrådet for å være gyldige. 
b) Regionene kan tildeles en viss andel av kontingenten (kontingentrefusjon) for å støtte lokal 

virksomhet. 

4. Medlemskap	
4.1 Regulære medlemmer 

Følgende kan søke opptak i som medlem i NUF, dersom de slutter seg til NUFs formål og ønsker å bidra 
til foreningens målsettinger og interesser: 

a) Personer som tjenestegjør eller har tjenestegjort i det norske ubåtvåpenet/ubåttjenesten. 
b) Andre personer eller organisasjoner som har spesiell interesse for ubåttjenesten og 

ubåthistorie.  
c) Skipsrådet avgjør hvem i kategori b) som kan opptas som regulært medlem. 

4.2 Søknad om medlemskap fremmes til Skipsrådet. 
4.3 Assosierte medlemmer 

• Medlemmer i Offisersklubben Periskopet er assosierte medlemmer. 
• Assosierte medlemmer har ikke stemmerett. 

 
1 Vedtatt på generalmønstring (GM) 17/10-1998, revidert GM 2010, 2013, 2016, 2021 og 2/9-2022 

2 På GM 2015 ble det vedtatt å skifte navn fra Venneforeningen for Marinemuseets Undervannsbåt ( MMU) 
Utstein til Norsk Ubåtforening.  



 

 

• Assosierte medlemmer kan velges inn i styret i lokale regioner. 

4.4 Suspensjon og eksklusjon 
Skipsrådet kan etter advarsel, suspendere eller ekskludere et medlem som opptrer i strid med 
foreningens formålsparagraf. Suspensjon kan kun vare inntil ett år. Beslutning om eksklusjon kan 
ankes til kontrollkomitéen.  

5. Generalmønstring	og	årsmøte	
5.1 Generalmønstringen (GM) består av Årsmøtet som er den formelle delen og  fokuserer på 

foreningens drift, samt faglige og sosiale elementer for å støtte NUFs måloppnåelse. Den 
øvrige delen er en faglig og sosial del. I dette inngår sjefsskifte på MMU Utstein og endring 
av kommandotegn. 

5.2 GM gjennomføres hvert år i normalt i september måned. 
5.3 Ekstraordinær Generalmønstring / Årsmøte kan sammenkalles av Skipsrådet, eller når minst 

1⁄4 av medlemmene skriftlig krever dette.  
5.4 Varsel om GM sendes ut senest fem uker før mønstringen. Forslag til saker som skal behandles 

av Årsmøtet skal være Skipsrådet i hende senest fire uker før mønstringen. Innkalling med 
sakspapirer sendes medlemmene elektronisk og gjøres digitalt på foreningens web-side. Kun 
saker som er korrekt innmeldt, kan behandles. 

5.5 Stemmerett på Årsmøtet har regulære medlemmer.  
5.6 Medlemmer som ikke har mulighet til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til Skipsrådet. 
5.7 Årsmøtet behandler følgende: 
a) Åpning og konstituering ved Skipssjef 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Fastsette antall stemmeberettigete, herunder fullmakter 

b) Valg av dirigent, referent(er), tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen 
c) Årsberetning fra Skipsrådet for NUF, inkludert oppsummert beretning fra regioner 
d) Regnskap og revisjon av dette 
e) Kontingent for påfølgende år 
f) Fastsettelse av støtte (kontingentrefusjon) til lokale regioner 
g) Budsjett 
h) Innkomne saker 
i) Forslag til vedtektsendringer 
j) Valg 

a. Skipssjef og Nestkommanderende velges direkte 
b. Øvrige medlemmer i Skipsrådet velges samlet om direkte valg ikke kreves 
c. To revisorer 
d. Kontrollkomite med tre medlemmer 
e. Valgkomite med fire medlemmer (foreslås av Skipsrådet) 
f. Valgperioden er to år for samtlige 

k) For vedtektsendringer kreves 2/3 av de avgitte stemmen. For øvrige voteringer gjelder 
alminnelig flertall.  



 

 

6. Skipsrådet	
6.1 Skipsrådet er foreningens styre og består av minst 6 personer der følgende funksjoner som et 

minimum skal ivaretas: Skipssjef, Nestkommanderende, plan, drift og vedlikehold, økonomi, 
IT, intern og ekstern kommunikasjon.  

6.2 Skipssjefen kan ved frafall midlertidig oppnevne og avmønstre medlemmer av Skipsrådet. 
6.3 Skipsrådet skal i samarbeid med samarbeidspartnerne jfr. § 2.4, koordinere og støtte 

aktiviteter i henhold til formålsparagrafen.  
6.4 Møtene ledes av Skipssjefen. Ved hans/hennes forfall ledes møtet av Nestkommanderende. 

Skipsrådet er beslutningsdyktig når et flertall av Skipsrådets medlemmer er til stede. Ved 
stemmelikhet har Skipssjefen dobbeltstemme. 

6.5 Skipsrådets møter kan foregå fysisk, digitalt, eller en kombinasjon av disse.  
Det skal føres protokoll fra alle møter. 

6.6 Økonomiansvarlig fører medlemslister, regnskap og sørger for innkreving av kontingent. 
Skipsrådet skal støtte opp under vedlikeholdsarbeid om bord på̊ MMU Utstein, gi faglige råd 
om båtens vedlikehold og hvorledes den presenteres for publikum. 

6.7 I tillegg til den årlige generalmønstring innkalles til en eller flere vedlikeholdspatruljer og andre 
arrangementer. 

7. Heder	
7.1 En person som over tid og på̊ en framragende måte har vist et særlig engasjement til fremme 

av så vel foreningens interesser som ubåtmiljøet med dets faglige, sosiale og historiske 
verdier, kan velges som æresmedlem 

7.2 Æresmedlemmer velges på̊ generalmønstringen med 2/3 flertall etter forslag fra Skipsrådet 
eller fra minst 10 medlemmer.  

7.3 Dersom det er et ønske fra et stemmeberettiget medlem, skal avstemmingen være skriftlig. 
7.4 Æresmedlemmer blir tildelt en særlig preget plakett/crest, og er fritatt for kontingent. 
7.5 En person som har gjort en betydelig innsats til fremme av så vel foreningens interesser som 

ubåtmiljøet med dets faglige, sosiale og historiske verdier, kan tildeles en hedersplakett. 

8. Medlemskontingent	
8.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet 
8.2 Ingen medlemmer hefter for utgifter utover den fastsatte kontingent 
8.3 Medlem som ikke betaler kontingent etter purring, blir avmønstret. 
8.4 Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. 
8.4 Assosierte medlemmer er fritatt for kontingent. 

9. Oppløsning	
9.1 Ved oppløsning av foreningen kreves det at minst 1/3 av medlemmene stemmer, enten ved 

frammøte eller ved skriftlig fullmakt til Skipsrådet, eller til et medlem som er til stede.  
9.2 Det kreves 2/3 flertall for oppløsning. 
9.3 Ved oppløsning av foreningen tilfaller alle midler Marinemuseet som øremerket fond for 

“Vedlikehold av MMU Utstein". 
  



 

 

Vedtekter	for	Kontrollkomitéen	i	NUF.3	

1.	Kontrollorgan	
Kontrollkomiteen er årsmøtets kontrollorgan og er kun ansvarlig overfor årsmøtet. Komiteen har som 
mandat å føre tilsyn med forvaltningen av NUFs økonomi og skipsrådets, styret i region Bergens og de 
ulike komiteenes arbeid. Herunder skal kontrollkomiteen påse at de nevntes arbeid skjer i henhold til 
NUFs vedtekter, årsmøtets vedtak og at økonomien forvaltes på en forsvarlig måte i henhold til vedtatt 
budsjett. Kontrollkomiteen har også kompetanse til å tolke NUFs vedtekter der det måtte være 
uklarheter. Tolkingen og øvrige forslag fra kontrollkomiteen kan bare overprøves av årsmøtet med 2/3 
flertall. 

2.	Medlemmer		
Kontrollkomiteen velges av årsmøtet for en periode på to år. Den skal ha tre medlemmer hvorav en 
leder. Komiteen konstituerer seg selv. Forslag på medlemmer til komiteen fremmes av valgkomiteen 
og de som foreslås må være medlemmer i NUF og ikke ha andre tillitsverv i NUF. 

	3.	Forhold	til	årsmøtet	
Kontrollkomiteen er ansvarlig overfor årsmøtet og skal levere en årlig skriftlig rapport om sitt arbeid 
til årsmøtet. Komiteen har tale-og forslagsrett på årsmøtet. Kontrollkomiteen har myndighet til å 
innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

4.	Arbeidet	i	komitéen		
Kontrollkomiteen skal få oversendt alle relevante dokumenter. Dette gjelder bla innkallinger, 
saksdokumenter og referat/protokoller fra møter i skipsråd og i regionstyre, de ulike komiteene og 
årsmøte samt regnskap og rapport fra revisor. Dersom Kontrollkomiteen mener å ha behov for 
informasjon utover det som er nevnt over, kan den kreve ytterligere informasjon fra Skipsrådet. 
Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter.Kontrollkomiteen er vedtaksdyktig når minst 2 av 
medlemmene deltar i arbeidet. 

5.	Ankeinstans	
Kontrolkomiéen er ankeinsans i forbindelse med ekslusjonssaker. 

  

 
33 Vedtatt på NUFs årsmøte 2/9-2022 



 

 

Forretningsorden	for	A> rsmøte	i	Norsk	Ubåtforening		

1. Møtet innledes ved at medlemmer som er gått bort siden forrige GM, minnes med ett minutts 
stillhet 

2. Skipssjefen holder velkomsttale 
3. Nestkommanderende foretar navneopprop 
4. Antall fullmakter registreres 
5. Innkallingen legges frem for godkjenning 
6. Sakslisten legges frem for godkjenning 
7. Det velges en dirigent som overtar den praktiske møteledelsen. Forslag til dirigent legges frem av 

Skipsrådet. 
8. Det velges to referenter til å føre protokoll. Forslag til referenter legges frem av Skipsrådet. 
9. Ved voteringer voteres det først MOT forslaget. Dirigenten vurderer behov for kontravotering, 

men dersom kontravotering kreves fra en eller flere deltakere, skal dette gjennomføres. 
10. Blanke stemmer regnes ikke ved opptelling av stemmer. 

  



 

 

Norm	for	vedtekter	for	regioner	i	Norsk	Ubåtforening			

Norsk Ubåtforening (NUF) Region XXX, er lokalt organisert er en partipolitisk nøytral, faglig og sosial 
sammenslutning for å legge til rette lokale aktiviteter. 

1. Formål		
1.1 Arbeide for å fremme ubåttjenestens tarv og utvikling. 
1.2 Ivareta ubåttjenestens historiske og sosiale tradisjoner. 
1.3 Fremme samhold blant medlemmene. 

2. Oppgaver	
2.1 Formidle oppdatert informasjon om utviklingen innen ubåtsektoren 
2.2 Bidra til å bevare MMU Utstein gjennom aktiv deltakelse i vedlikeholdet  
2.3 Gjennomføre aktiviteter som fremmer samhold blant medlemmene 
2.4 Samarbeide med Ubåttjenesten, Marinemuseet, Offisersklubben Periskopet og andre 

relevante foreninger og miljø i inn og utland.  

3. Medlemmer	
3.1 Medlemmene i regionen er medlemmer i Norsk Ubåtforening som er bosatt i det området 

regionen dekker.  
3.2 Regioner ledes av en regionsleder og et styre på fire personer 
3.3 Det gjennomføres medlemsmøter i regionen(e). Protokoll/referat fra møtene sendes 

Skipsrådet 
3.4 Saker koordineres med Skipsrådet. 
3.5 Det skal gjennomføres årsmøte i regionen senest fem uker før NUFs årsmøte. Følgende skal 

behandles: 
a) Årsberetning, som deretter innarbeides i NUFs sentrale årsberetning 

b) Regnskap, som sendes Skipsrådet 

c) Budsjett 

d) Planer og saker  

e) Valg av regionsleder, styre og revisor 

f) Valgkomité 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


