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1 VIA – Vital infrastruktur arena 

Vedtekter 
for VIA – Vital infrastruktur arena 

 
§ 1 Organisasjonens navn og lokalisering 

Organisasjonens navn er VIA - Vital Infrastruktur Arena. Den offisielle kortbetegnelsen er VIA.  

Organisasjonens ledelse skal være lokalisert i Rogaland.  

 

§ 2 Formål 

VIA er en tverrfaglig kompetanse- og utviklingsklynge for næringsliv rettet mot tunneler, vei, bro og 
bane, samt annen infrastruktur, eksempelvis knyttet undergrunn, datahaller, vannkraft, gruver og 
deponi. Målet er å videreutvikle klyngen til å få en ledende posisjon i nasjonale og internasjonale 
markeder ved å: 

• bygge kunnskap og kompetanse i verdensklasse 
• satse på forskning og innovasjon sammen med de beste internasjonale miljøer 

 
VIA skal: 

• Etablere gode samarbeidsrelasjoner og møteplasser. 
• Bidra til kompetanse og utviklingstiltak. 
• Bidra til å styrke medlemmenes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt. 
• Bidra til økt synliggjøring av klyngen nasjonalt og internasjonalt. 
• Arbeide for gode rammevilkår lokalt og nasjonalt.  

 

§ 3 Organisatorisk tilknytning  

VIA samarbeider med de foreninger, nettverk, klynger, universitet og FoU- og innovasjonsinstitusjoner, 
nasjonalt og internasjonalt, som kan bidra til å styrke kompetansen på feltet tunnelsikkerhet og sikre at 
klyngen når de mål som er vedtatt av medlemmene og styret.  

 

§ 4 Medlemmer i VIA 

Medlemmer i VIA må være fra relevante virksomheter, og må støtte opp om klyngens formål og bidra 
til at klyngen når de mål som er oppgitt i formålsparagrafen.  

Klyngen består av følgende medlemmer:  

A. Bedrifter, inkludert gründere og kapitalbedrifter  
B. FoU- og innovasjonsmiljøer 
C. Offentlig aktører 

Medlemskap tegnes av den enkelte virksomheten etter de til enhver tids gjeldende retningslinjer.   
 
Andre relevante fora og nettverk, som ikke faller inn under kategoriene A-C, kan registreres i klyngens 
kontaktnett som samarbeidspartnere.  

 

§ 5 Stemmerett 

Medlemmer i klyngen har stemmerett på Årsmøtet forutsatt betalt medlemsavgift per 31.12 forrige år. 
Hver medlemsorganisasjon har 1 – én stemme på Årsmøtet.  
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§ 6 Medlemskontingent 

Medlemmene betaler medlemsavgift til VIA. Medlemsavgiften for påfølgende budsjettår fastsettes av 
Årsmøtet.  

 

§ 7 Organisasjonens organer  

VIAs organer består av Årsmøtet og Styret. Styret har fullmakt mellom årsmøtene. 

 

§ 8 Ordinært årsmøte  

Årsmøtet er VIAs øverste myndighet, og trer sammen hvert år.  

Årsmøtet holdes innen utgangen av juni hvert år, og skal kunngjøres med minst fem ukers varsel. Frist 
for å melde inn saker settes til 3 uker. Fullstendig saksliste med saksgrunnlag og fullmaktsskjema, 
skal sendes medlemmene slik at dette er mottatt minst to uker før Årsmøtet. Årsmøtet skal godkjenne 
delegatene ut fra betalt medlemsavgift.  
 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

 
1. Valg av møteleder. 
2. Valg av to representanter til å prøve fullmakter og undertegne protokollen. 
3. Godkjenning av innkalling, dagsorden, delegater og fullmakter. 
4. Styret sin årsberetning, inkl. økonomisk status og godkjent årsregnskap. 
5. Forslag til medlemsavgift for påfølgende år. 
6. Forslag til vedtektsendringer. 
7. Behandling av innkomne forslag. 
8. Valg av  

a. Styre. 
b. Valgkomité. 
c. Valg av revisor.  

Det er representanter for medlemmene som har møte- og stemmerett. Hvert medlem har 1 - én 
stemme.  

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmene på ordinært og lovlig satt Årsmøte.  Andre saker 
avgjøres ved simpelt flertall.  

Årsmøtet er beslutningsdyktig når alle medlemmer er innkalt i henhold til bestemmelsene i denne 
paragrafen.  

 

§ 9 Ekstraordinært Årsmøte  
 
Ekstraordinært Årsmøte holdes etter Styrets beslutning eller når minst 20 % av klyngens medlemmer 
skriftlig krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinært Årsmøte. 
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§ 10 Styret 

Styret kan ha inntil 9 medlemmer, inklusiv styrets leder. 3/4 av styrets medlemmer skal søkes fra 
klyngens medlemmer. Styrets leder skal søkes fra klyngens bedrifter.  

Styret bør bestå av: 

• 4-5 representanter fra bedriftene 
• 2 representanter fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
• 2 offentlige aktører 

I tillegg skal det også velges vararepresentanter til styret. Vararepresentantene møter ikke i styret ved 
ordinært forfall, men går inn i styret dersom et av styrets faste medlemmer slutter i medlemsbedriften i 
løpet av valgperioden.  Det bør velges: 

• 2 vararepresentanter fra bedriftene 
• 1 vararepresentant fra forsknings- og utdanningsinstitusjonene 
• 1 vararepresentant fra en offentlig aktør 

Styrets medlemmer og vararepresentanter velges av Årsmøtet. Representantene velges for 2 år av 
gangen. Styrets medlemmer kan gjenvelges. Styret konstituerer seg selv og velger sin leder og 
nestleder.  

Styret er VIAs øverste organ mellom Årsmøter.  

Styrets oppgaver er:  

1. Ansette og avsette daglig leder.  
2. Vedta strategi og rammebetingelser for driften av VIA.  
3. Følge opp Årsmøtets vedtak. 
4. Godkjenne budsjett.  
5. Føre nødvendig kontroll med at daglig leder utfører sine oppgaver og at klyngens 

økonomi og aktiviteter utføres i henhold til de enhver tid gjeldende instrukser, vedtatte 
budsjetter og bestemmelser.  
 

Styret skal avholde minimum fire møter pr. år.  

Styret er vedtaksført når minst 50 % av stemmeberettigede medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styre-/møtelederens stemme dobbelt.  

Daglig leder har møte- og talerett i styret.  

 

§ 11 Valgkomité 

Valgkomiteen skal framlegge for Årsmøtet forslag til kandidater til tillitsverv i VIA.  

Valgkomiteen har 3 medlemmer og velges normalt for en periode på to år. Leder for valgkomiteen 
velges særskilt. Ved hvert Årsmøtet skal maksimum 2 medlemmer av komiteen være på valg.  

Daglig leder fungerer som sekretær for valgkomiteen.    

 

§ 12 Styrets godtgjørelse  

Den enkelte styremedlem godtgjøres ikke for generelt arbeid i styret. Dersom det pålegges et spesielt 
arbeid i forbindelse med et prosjekt, kan dette dekkes inn i det respektive prosjekt. Vedtak om dette 
protokollføres og det skal inngås egen avtale om arbeidet.  
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§ 13 Ledelse av organisasjonen 

VIA ledes av daglig leder. Daglig leder har fullmakt innenfor godkjente budsjetter.  

 

§ 14 Utmelding og eksklusjon      

Utmeldelse må skje skriftlig.  

Styret kan ekskludere medlemsbedrifter som ikke fyller kravene til medlemskap, som motarbeider 
formålet eller skader VIAs omdømme.  

For medlemmer som unnlater å betale kontingenten opphører medlemskapet i klyngen.  

 

§ 15 Oppløsning 

Oppløsning av VIA kan bare behandles på årsmøte evt. på ekstraordinært årsmøte. Blir oppløsning 
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til nytt årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal 
skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

Siste Årsmøte velger avviklingsstyre og fastsetter hvordan eventuelle midler skal anvendes.  

 

§ 16 Endring av vedtekter 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av frammøtte medlemmer på lovlig satt Årsmøte.  
 

Endringer 
Dato Aktivitet Endring  Kommentar 
7/6-17 Første årsmøte i 

klyngen 
 Klyngen får egne vedtekter 

6/6-18 Årsmøte i klyngen Større revidering Enstemmig vedtatt.  
24/4-19 Årsmøte i klyngen Revidering Enstemmig vedtatt 
27/5-20 Årsmøte i klyngen Revidering Endringer ble enstemmig 

vedtatt, bortsett fra endring 
av §4 som ble vedtatt med 
19 mot 2 stemmer.   

 


