
FORUM for Sjø- og jordkabel teknologi. 
 
 

Vedtekter. 
Vedtatt 07.mars 2022.  
 
 
§ 1 Foreningens navn  
Foreningens navn er: Forum for Sjø- og Jordkabel Teknologi.  
Foreningen ble stiftet 07.mars 2022. Navnet forkortes FSJT.  
Nettside:  www.FSJT.no 
Email:       Post@FSJT.no 
 
 
§ 2 Formål  
FSJT er en partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å få endret og forbedret lover, 
forskrifter og regelverk, herunder Stortingsmeldinger m.m., slik at installasjon av sjø- og 
jordkabler i 300kV og 420kV transmisjonsnett i Norge blir prioritert høyere enn installasjon av 
tradisjonelle høyspentlinjer, og at man for fremtiden unngår rasering av norsk natur, fauna, dyre- 
og fugleliv, og man skal prioritere landskapsvern og kulturverdier i naturen. 
 
 
§ 3 Medlemmer  
Det kan være opp til 10 faste medlemmer av FSJT, men dette kan endres i FSJT Årsmøter. 
 
Tekniske støttemedlemmer i FSJT nasjonalt kan være alle former for entreprenører, teknologiselskaper, 
konsulentselskaper, produsenter og leverandører, importører m.m. som vil bidra til å øke, forbedre og 
innføre løsninger til generell sjø- og jordkabel teknologi for 300kV og 420kV transmisjonsnett i Norge, slik 
at NVE og Statnett får retningslinjer fra Stortinget om at sjø- og jordkabel løsning skal være 1. prioritet i 
sjø, fjorder og store vann, samt gjennom tunneler, og gjennom naturskjønne områder, og gjennom 
tettbygde boligstrøk. 
 
All form for næringsvirksomhet som vil være tekniske støttemedlemmer til FSJT kan få sin logo og omtale 
på nettsiden til FSJT. 
 
Interesseorganisasjoner, foreninger, politiske parti, kommuner, fylkeskommuner, forbund m.m. kan være 
en del av FSJT som Allianser. 
 
Private personer kan være medlemmer av FSJT. 
 
 
§ 4 Juridisk person  
Foreningen er en egen frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.  
Årsmøte kan bestemme om FSJT skal etablere organisasjonsnummer i Brønnøysund. 
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§ 5 Kontingent  
Medlemmene betaler en årlig kontingent slik: 
Private medlemmer: Kr.   100,- 
Firma, små:  Kr. 1000,- 
Firma, mellomstore: Kr. 2500,- 
Firma, store:  Kr. 5000,- 
Allianser:  Kr. 1000,- 
 
FSJT kan spørre om noen vil støtte FSJT økonomisk, for å dekke reelle kostnader. 
Ved at FSJT mottar medlemskontingent, kan forumet også søke om støtte.  
 
 
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse. 
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv i foreningen.  
 
 
§ 7 Årsmøte  
Årsmøtet, som holdes hvert år i 1. kvartal. 
 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene. Forslag som ønskes 
behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret innen utløpet av januar. Saker som ikke er ført opp i 
innkallingen, kan ikke behandles av årsmøtet med mindre samtlige medlemmer er representert og 
enstemmig samtykker i dette i forbindelse med godkjenning av dagsorden.  
 
Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det 
antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan 
ikke skje ved fullmakt.  
 
Medlemmer som har betalt kontingent i og for det regnskapsåret som skal behandles på årsmøtet har 
stemmerett på årsmøtet. Medlemmer som nevnt under §5 har èn stemme på årsmøtet. 
 
 
§ 8 Ledelse av årsmøtet  
Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  
 
 
§ 9 Årsmøtets oppgaver  
Årsmøtet skal:  
1. Vedta forretningsorden. 
2. Behandle årsmelding  
3. Behandle regnskap i revidert stand  
4. Behandle innkomne forslag og årsplaner for kommende år  
5. Velge:  
a) Leder for to år av gangen. Ledervervet skal rullere mellom medlemmene  
b) Revisor  
6. Stadfeste hvem som er styrets medlemmer, herunder varamedlemmer.  
 
 
§ 10 Ekstraordinære årsmøter  
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, 
med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som 
er kunngjort i innkallingen. 
  



§ 11 Styret  
Foreningen ledes av et styre på inntil 4 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
Styret skal:  
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.  
2. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid      
gjeldende instrukser og bestemmelser.  
3. Representere foreningen utad i administrative saker.  
4. Beslutninger skal primært søkes løst gjennom konsensus. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets 
medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller 
styrelederens stemme dobbelt.  
 
 
§ 13 Vedtektsendring  
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på 
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  
 
 
§ 14 Oppløsning  
Denne bestemmelsen kan ikke endres. Oppløsning av virksomheten kan bare behandles på ordinært 
årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene, innkalles ekstraordinært 
årsmøte 3 måneder senere. Beslutningen om oppløsning krever 2/3 flertall blant de avgitte stemmene. 
 


