
 

Prel. protokoll fra Årsmøtet 2019 i For Jernbane 

Dato: 20. april 2019 
Tidspunkt:   18.30- 21.00 
Sted: I lokalene til NSB AS, Schweigaardsgate 23, Oslo 
Tilstede: Bjørn Bergskaug, Vidar Sætre, Kjell Erik Onsrud, Jens Hansen, Gunnar 

A. Kajander, Ingmar Vatvedt og Kim Aastangen 
 

1. Åpning 
Kjell Erik Onsrud ønsket velkommen og åpnet møtet. 

2. Stemmeberettigede 
Vedtak: Alle de tilstedeværende ble godkjent som stemmeberettigede. 

3. Innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkallingen og saklista ble enstemmig godkjent. 

4. Valg av årsmøtefunksjonærer 

Vedtak: Kjell Erik Onsrud ble enstemmig valgt til møteleder. Kim Aastangen ble 
enstemmig valgt til protokollfører. Ingmar Vatvedt og Jens Hansen ble enstemmig 
valgt til protokollunderskrivere. 

5. Årsberetning 
Kjell Erik Onsrud presenterte årsberetningen for perioden 25. april 2018-10. april 
2019. Vidar Sætre opplyste at antall betalende medlemmer pr. 9. april 2019 var 183.  
Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

6. Regnskap, revisjon og ansvarsfrihet 
Kjell Erik Onsrud presenterte regnskapet for 1. januar 2018- 31. desember 2018. 
Revisor var ikke tilstede, men revisjonsberetningen ble sendt rundt til de 
tilstedeværende. 

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent og styret ble enstemmig innvilget 
ansvarsfrihet. 

 
7. Budsjett 

Vedtak: Budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt med følgende presiseringer: 
Kontingent settes til 60 000 kr, gaver 1000 kr og verving 6000 kr. 

8. Innkomne saker 
Vedtektsendringer 
1. Mål og oppgaver, første avsnitt lød fram til årsmøtet slik: 
FOR JERNBANE (FJ) er en landsdekkende organisasjon som på fritt grunnlag 
arbeider for at jernbanen skal utføre en langt større del av det totale 
transportarbeidet i Norge, og mellom Norge, Norden og Europa. 
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Forslag 1: FOR JERNBANE (FJ) er en landsdekkende organisasjon som på fritt 
grunnlag arbeider for at jernbanen skal overta en vesentlig andel av person- og 
godstransportene som i dag utføres på vei og i lufta - både innenlands og mellom 
Norge og Sverige, Danmark, kontinentet, Storbritannia, Finland samt Russland. 

Forslag 2: FOR JERNBANE (FJ) er en landsdekkende organisasjon som på fritt 
grunnlag arbeider for at jernbanen skal utføre en langt større andel av det totale 
transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa. 
Vedtak: Forslag 2 ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 

3. Organer, 3. avsnitt, 1. setning l0d fram til årsm0tet: 
Saker som 0nskes behandlet, må sendes styret seinest tre uker for Årsm0te. 
Forslag til ny ordlyd: Saker som 0nskes behandlet, skal være mottatt av styret seinest 
to uker for årsmøtet. 

Vedtak: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

3. Organer, 5. avsnitt, 2. setning lød fram til årsmøtet slik: 
For at styret skal være vedtaksført må minst halvparten av medlemmene være til stede. 
Forslag til ny ordlyd: Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av 
styremedlemmene er til stede. Som styremedlem regnes varamedlem når de erstatter 
ordinært styremedlem. 

Vedtak: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
3. Organer, 4. og 5. avsnitt om revisor lød fram til årsmøtet slik: 
Dersom revisor ikke blir valgt, kan styret oppnevne revisor. 
Revisor velges for ett år, [...]. 
Forslag til ny ordlyd: Det skal velges revisor og vararevisor. Dersom ingen blir valgt 
på årsm0tet, kan styret oppnevne revisor og vararevisor. 
Revisor og vararevisor velges for ett år, [...]. 
Vedtak: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt for revisor. Endringsforslaget ble 
enstemmig forkastet for vararevisor. 

3. Medlemskap lød fram til årsmøtet slik: 
Medlemskap er åpent for alle som er enige i organisasjonens mål. Medlemskap kan 
tegnes av privatpersoner, lag/organisasjoner, bedrifter og kommuner.  Organisasjonen 
utgir medlemsbladet "For Jernbane" fire ganger årlig, som sendes alle medlemmer 
unntatt husstandsmedlemmer og personlig medlemskap uten tidsskrift. 
Forslag om å lukke kategoriene personlig medlemskap uten tidsskrift, 
husstandsmedlem og lag/organisasjoner for nytegning, og at politiske partier ikke kan 
tegne medlemskap. 

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt å lukke kategoriene personlig medlemskap uten 
tidsskrift og husstandsmedlem for nytegning. Forslaget om å lukke kategorien 
lag/organisasjoner for nytegning ble forkastet med 4 mot 2 stemmer. Forslaget om at 
politiske partier ikke kan tegne medlemskap ble forkastet med 5 mot 1 stemme. 

Uttalelse om lokomotivsituasjonen på Nordlandsbanen 
Årsmøte i For jernbane den 20 april 2019 viser til vedlagte pressemelding samt notis i 
Jernbanemagasinet nr. 1/2019 om loksituasjonen på Nordlandsbanen, og ber Norske Tog 
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AS klargjøre for hvilke konkrete tiltak som er aktuelle for å sikre lokberedskapen til 
nye lok er levert. Vi kan ikke ha en situasjon med innstilte tog i dag- og nattrafikken  
Trondheim - Bodø v.v. pga. driftstilstanden til de nå 40 år gamle Di4-lokene. Med 
bare fem disponible lok og økt vedlikeholdstid samt risiko for lokhavarier ute på 
linja er situasjonen ytterst følsom. For Jernbane krever: At Norske Tog i den 
rådende loksituasjonen på Nordlandsbanen redegjør for hvilke løsninger som er 
aktuelle for å sikre driften av fjerntogene på Nordlandsbanen fram til nye lok er 
levert. 

Vedlegg: Pressemelding 05.02.2019. 

Sendes: Norske Tog AS Kopi: NSB, NJF, Samferdselsdepartementet, Transport- og 
kommunikasjonskomiteen, samtlige nordnorske representanter på Stortinget, 
fylkeskommunenes samferdselsavd. i Nordland, Troms og Trøndelag samt media i 
Nord- Norge og Trøndelag. 

Vedtak: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 

Øvrige innkomne forslag ble ikke behandlet på grunn av tidsnød. 
9. Valg 

Valgkomitemedlem Anders Lundgren i valgkomiteen var ikke tilstede, 
men valgkomiteens skriftlige forslag til valg av tillitsvalgte ble lest opp. 

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt: 
Leder (valgt for ett år): Kjell Erik Onsrud 
Varamedlemmer (valgt for ett år): Vidar Sætre og Torbjørn 
Svendsen Revisor (valgt for ett år): Erik Aaslung 

(Styremedlemmene Gunnar A. Kajander, Jens Hansen, Bjørn Sverre Bergskaug, Per 
Kvernmark og Kim Aastangen var ikke på valg fordi de ble valgt for 2 år på Årsmøtet 
2018. Valgkomitemedlem Anders Lundgren var heller ikke på valg fordi han ble 
valgt for 2 år på Årsmøtet 2018.) 

 
10. Avslutning 

Kjell Erik Onsrud avsluttet årsmøtet. 
 
 

________________________________ 
Kim Aastangen, protokollfører 

 
 
 

Ingmar Vatvedt, protokollunderskriver Jens Hansen, protokollunderskriver 
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Prel. protokoll fra Årsmøtet 2019 i For Jernbane

Dato:	20. april 2019

Tidspunkt:   18.30- 21.00

Sted:	I lokalene til NSB AS, Schweigaardsgate 23, Oslo

Tilstede:	Bjørn Bergskaug, Vidar Sætre, Kjell Erik Onsrud, Jens Hansen, Gunnar A. Kajander, Ingmar Vatvedt og Kim Aastangen



1. Åpning

Kjell Erik Onsrud ønsket velkommen og åpnet møtet.

2. Stemmeberettigede

Vedtak: Alle de tilstedeværende ble godkjent som stemmeberettigede.

3. Innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallingen og saklista ble enstemmig godkjent.

4. Valg av årsmøtefunksjonærer

Vedtak: Kjell Erik Onsrud ble enstemmig valgt til møteleder. Kim Aastangen ble enstemmig valgt til protokollfører. Ingmar Vatvedt og Jens Hansen ble enstemmig valgt til protokollunderskrivere.

5. Årsberetning

Kjell Erik Onsrud presenterte årsberetningen for perioden 25. april 2018-10. april 2019. Vidar Sætre opplyste at antall betalende medlemmer pr. 9. april 2019 var 183. 

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

6. Regnskap, revisjon og ansvarsfrihet

Kjell Erik Onsrud presenterte regnskapet for 1. januar 2018- 31. desember 2018. Revisor var ikke tilstede, men revisjonsberetningen ble sendt rundt til de tilstedeværende.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent og styret ble enstemmig innvilget ansvarsfrihet.



7. Budsjett

Vedtak: Budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt med følgende presiseringer: Kontingent settes til 60 000 kr, gaver 1000 kr og verving 6000 kr.

8. Innkomne saker

Vedtektsendringer

1. Mål og oppgaver, første avsnitt lød fram til årsmøtet slik:

FOR JERNBANE (FJ) er en landsdekkende organisasjon som på fritt grunnlag arbeider for at jernbanen skal utføre en langt større del av det totale transportarbeidet i Norge, og mellom Norge, Norden og Europa.



      		  2









Forslag 1: FOR JERNBANE (FJ) er en landsdekkende organisasjon som på fritt grunnlag arbeider for at jernbanen skal overta en vesentlig andel av person- og godstransportene som i dag utføres på vei og i lufta - både innenlands og mellom Norge og Sverige, Danmark, kontinentet, Storbritannia, Finland samt Russland.

Forslag 2: FOR JERNBANE (FJ) er en landsdekkende organisasjon som på fritt grunnlag arbeider for at jernbanen skal utføre en langt større andel av det totale transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vedtak: Forslag 2 ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

3. Organer, 3. avsnitt, 1. setning l0d fram til årsm0tet:

Saker som 0nskes behandlet, må sendes styret seinest tre uker for Årsm0te.

Forslag til ny ordlyd: Saker som 0nskes behandlet, skal være mottatt av styret seinest to uker for årsmøtet.

Vedtak: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Organer, 5. avsnitt, 2. setning lød fram til årsmøtet slik:

For at styret skal være vedtaksført må minst halvparten av medlemmene være til stede. Forslag til ny ordlyd: Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Som styremedlem regnes varamedlem når de erstatter ordinært styremedlem.

Vedtak: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Organer, 4. og 5. avsnitt om revisor lød fram til årsmøtet slik: Dersom revisor ikke blir valgt, kan styret oppnevne revisor.

Revisor velges for ett år, [...].

Forslag til ny ordlyd: Det skal velges revisor og vararevisor. Dersom ingen blir valgt på årsm0tet, kan styret oppnevne revisor og vararevisor.

Revisor og vararevisor velges for ett år, [...].

Vedtak: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt for revisor. Endringsforslaget ble enstemmig forkastet for vararevisor.

3. Medlemskap lød fram til årsmøtet slik:

Medlemskap er åpent for alle som er enige i organisasjonens mål. Medlemskap kan tegnes av privatpersoner, lag/organisasjoner, bedrifter og kommuner.  Organisasjonen utgir medlemsbladet "For Jernbane" fire ganger årlig, som sendes alle medlemmer unntatt husstandsmedlemmer og personlig medlemskap uten tidsskrift.

Forslag om å lukke kategoriene personlig medlemskap uten tidsskrift, husstandsmedlem og lag/organisasjoner for nytegning, og at politiske partier ikke kan tegne medlemskap.

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt å lukke kategoriene personlig medlemskap uten tidsskrift og husstandsmedlem for nytegning. Forslaget om å lukke kategorien lag/organisasjoner for nytegning ble forkastet med 4 mot 2 stemmer. Forslaget om at politiske partier ikke kan tegne medlemskap ble forkastet med 5 mot 1 stemme.

Uttalelse om lokomotivsituasjonen på Nordlandsbanen

Årsmøte i For jernbane den 20 april 2019 viser til vedlagte pressemelding samt notis i Jernbanemagasinet nr. 1/2019 om loksituasjonen på Nordlandsbanen, og ber Norske Tog
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AS klargjøre for hvilke konkrete tiltak som er aktuelle for å sikre lokberedskapen til nye lok er levert. Vi kan ikke ha en situasjon med innstilte tog i dag- og nattrafikken 

Trondheim - Bodø v.v. pga. driftstilstanden til de nå 40 år gamle Di4-lokene. Med bare fem disponible lok og økt vedlikeholdstid samt risiko for lokhavarier ute på linja er situasjonen ytterst følsom. For Jernbane krever: At Norske Tog i den rådende loksituasjonen på Nordlandsbanen redegjør for hvilke løsninger som er aktuelle for å sikre driften av fjerntogene på Nordlandsbanen fram til nye lok er levert.

Vedlegg: Pressemelding 05.02.2019.

Sendes: Norske Tog AS Kopi: NSB, NJF, Samferdselsdepartementet, Transport- og kommunikasjonskomiteen, samtlige nordnorske representanter på Stortinget, fylkeskommunenes samferdselsavd. i Nordland, Troms og Trøndelag samt media i Nord Norge og Trøndelag.

Vedtak: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

Øvrige innkomne forslag ble ikke behandlet på grunn av tidsnød.

9. Valg

Valgkomitemedlem Anders Lundgren i valgkomiteen var ikke tilstede, men valgkomiteens skriftlige forslag til valg av tillitsvalgte ble lest opp.

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt: Leder (valgt for ett år): Kjell Erik Onsrud

Varamedlemmer (valgt for ett år): Vidar Sætre og Torbjørn Svendsen Revisor (valgt for ett år): Erik Aaslung

(Styremedlemmene Gunnar A. Kajander, Jens Hansen, Bjørn Sverre Bergskaug, Per Kvernmark og Kim Aastangen var ikke på valg fordi de ble valgt for 2 år på Årsmøtet 2018. Valgkomitemedlem Anders Lundgren var heller ikke på valg fordi han ble valgt for 2 år på Årsmøtet 2018.)



10. Avslutning

Kjell Erik Onsrud avsluttet årsmøtet.





________________________________

Kim Aastangen, protokollfører







Ingmar Vatvedt, protokollunderskriver	Jens Hansen, protokollunderskriver
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