
VEDTEKTER  
FORUM NYE BERGENSBANEN 

 

 

Paragraf 1. Definisjon og deltagere: 
 

 Forum Nye Bergensbanen er en interesseorganisasjon med medlemmer bestående av 

fylkeskommuner og kommuner langs banestrekningen Oslo – Bergen (Bergensbanen) 

 

 Forum Nye Bergensbanen består av 1 politisk valgt representant (fortrinnsvis 

ordfører) for hver av de tilsluttede fylkeskommuner og kommuner. 

 

 NHO og LO i de berørte fylker deltar som observatører med møte og talerett. 

 

 

Paragraf 2. Formål og arbeidsoppgaver: 
  

 Forum Nye Bergensbanen skal: 

 

 Arbeide aktivt for å utvikle Bergensbanen til en høyhastighetsbane med god 

nærtrafikkbetjening. 

 

 Arbeide aktivt for gjennomføring av Stortingets vedtak 18.juni 1992 om 

Bergensbanens forkortelse, Ringeriksbanen, som et første trinn på utviklingen av 

Bergensbanen som høyhastighetsbane. 

 

 Parallelt med dette følge nøye opp arbeidet med andre parseller, Oslo – Bergen, som 

må forbedres for å tilfredsstille hastighetskonseptet. 

 

 Som forum fokusere på jernbanespørsmål og offensivt støtte utviklingen av norsk 

jernbane mot vest-europeisk standard. 

 

 Påse at medlemmene blir orientert om aktuell jernbaneutvikling og utbyggingsplaner 

som har betydning for Bergensbanen. 

 

 Ha god kontakt med Jernbaneverket, trafikkselskapa på Bergensbanen og 

beslutningstakerne i viktige jernbanespørsmål (Samferdselsdepartementet og 

Stortinget). 

 

 

Paragraf 3. Arbeidsutvalg: 

 
 Forum Nye Bergensbanen (FNB) skal ha et arbeidsutvalg på 5 personer med 

personlige vara medlemmer som velges for 2 år på årsmøtet. Tre av medlemmene blir 

valt for to år det eine året og de to andre medlemmene i blir valt for 2 år det neste året. 

 

 Arbeidsutvalget skal forestå FNB`s løpende virksomhet. 

 

 Arbeidsutvalget skal ha en leder og en nestleder. 

 

 

Paragraf 4. Årsmøte: 



 

 Årsmøtet holdes hvert år, og seinest innen utgangen av november. 

 

 Årsmøte ledes av arbeidsutvalgets leder. 

 

 Årsmøtet velger arbeidsutvalg med leder og nestleder samt personlige vara 

medlemmer. 

 

 Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, budsjett, medlemskontingent, vedtekter og 

retningslinjer for virksomheten. 

 

 Innkalling til årsmøte skal skje med 3 ukers varsel. 

 

 Vedtak på årsmøte blir gjort med vanlig flertall.  

 

 

 

Paragraf 5. Kontingent: 
 

Medlemmene betaler årleg kontingent. Kontingenten kan vera differensiert og blir fastsett av 

årsmøtet for det fylgjande året.  

 

 

Paragraf 6. Oppløsning: 

 
 Forslag om eventuell oppløysing av Forum Nye Bergensbanen skal fremmast for 

årsmøte, men realitetsbehandles på neste, - eventuelt ekstraordinert årsmøte. 

 

 Dersom FNB oppløses bestemmer årsmøtet hvordan eventuelle ubrukte pengemidler 

skal anvendes. 

 

 

Paragraf 7. Økonomi: 
 

 Arbeidsutvalgets leder har anvisningsrett. 

 

 

Paragraf 8. Regnskap, revisjon og sekretariat: 
 

 Den kommune eller fylkeskommune arbeidsutvalgets leder kommer fra, forestår 

regnskap og revisjon. 

 

 Den kommune eller fylkeskommune arbeidsutvalgets leder kommer fra, ivaretar 

sekretariatsfunksjoner.  

 

 Årsmøte kan fråvike dette dersom andre løsninger er mer hensiktsmessige. 

 

       Vedtatt av årsmøtet den 09.06.1994 

       Endret av årsmøtet den  24.08.1998 

       Endret av årsmøtet den  15.09.2008 

       Endret av årsmøtet den  21.04.2009 

       Endret av årsmøtet den  11.05.2010 

       Endret av årsmøtet den 30.10.2012 



 


