
PROTOKOLL 
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I BANESERVICE AS 
 

 
 
Den 4. juni 2021 kl. 9:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Baneservice AS. Møtet ble 
gjennomført elektronisk (på Microsoft Teams) pga. den pågående koronapandemien og 
angjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse iht. Midlertidig lov om unntak 
fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivingen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av 
covid-19 § 2-3 (1). 
 
Styreleder Dagfinn Neteland åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer. 
 
Til stede var: 
Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet var representert ved avdelingsdirektør 
Thorunn-Kathrine Bakke som representerer samtlige aksjer i selskapet. Samtlige aksjer og 
100 % av stemmene i selskapet var således representert. 
 
Videre møtte: 
Fra Nærings- og fiskeridepartementet:  
Seniorrådgiver Elin Bull Stokke 
Seniorrådgiver Lene Aaseby Bergersen 
Underdirektør Margrete Øvrebø 
 
Fra styret og Baneservice AS: 
Styrets leder Dagfinn Neteland 
Styremedlem Ann Pedersen 
Styremedlem Jill Akselsen  
Ansattrepresentant Ole Strøm 
Ansattrepresentant Jørn Roger Tørre 
 
Administrerende direktør Ingvild Storås 
CFO Morten Frogner 
Direktør økonomi Rigmor Gangsø 
 
Revisor: 
Partner Henning Dalsegg, BDO AS 

 
Riksrevisjonen: 
Spesialrådgiver Beate Seim Midtlien 
 
Følgende saker forelå til behandling: 
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1. Åpning av generalforsamlingen og valg av møteleder. 

Generalforsamlingen valgte styreleder Dagfinn Neteland til møteleder. 
 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møteleder erklærte generalforsamlingen for 
lovlig satt. 

 
3. Valg av person til å medundertegne protokollen 

Avdelingsdirektør Thorunn Katrine Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen 
med møteleder. 
 

4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2020 for morselskapet og 
konsernet, herunder utdeling av utbytte  
Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Baneservice AS for 2019 vedlagt 
innkallingen. 
 
CFO Morten Frogner refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Dagfinn 
Neteland ga en redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av 
årsresultatet. Revisor la frem revisorberetningen.  
 
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: 
 
"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder 
konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente 
årsregnskapet for Baneservice AS utdeles det et utbytte på MNOK 19,8 for regnskapsåret 
2020. Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Baneservice AS for 2020 disponeres slik: 
 
Avsetning til utbytte   MNOK 19,8 
Overført til annen egenkapital MNOK 19,8 
Totalt disponert   MNOK 39,6" 
 
Utbyttet innbetales til Nærings- og fiskeridepartementet innen 4. juli 2021. 
 

5. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor for 2020 

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2020. 
Revisor, BDO AS, har i 2020 beregnet seg til NOK 981 000 i godtgjørelse for lovpålagt 
revisjon av Baneservice AS. Revisors godtgjørelse for andre tjenester utgjorde NOK 670 
000 for Baneservice AS i 2020. 

 
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: 

 
”Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2020 på NOK 
981 000.” 
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6. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer frem til neste ordinære 
generalforsamling 2022 
 
Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for perioden fram 
til neste ordinære generalforsamling 2022.  

 
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: 

 
”Godtgjørelsen til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær 
generalforsamling 2022 fastsettes slik: 
 
Styreleder     kr. 447 500 
Medlem     kr. 223 500 
Vara (per møte)    kr.    8 650” 

 

7. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte  

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om fastsettelse 
av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Baneservice AS. I samsvar med 
selskapets vedtekter § 8 har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 21 i 
årsregnskapet, og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens tidligere § 6-16a, 
og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.  
 
Styrets leder orienterte om styrets arbeid i denne sammenhengen og redegjorde for 
erklæringen.  Erklæringen er lagt ved protokollen som en del av Baneservice sin 
årsrapport for 2020.  
 
Iht. til selskapets vedtekter gjennomførte generalforsamlingen en rådgivende avstemning 
over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse, og ga sin tilslutning til denne.  

 

8. Endring av selskapets vedtekter § 8 
 

Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven og at Nærings- og 
fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig 
eierandel 30.4.2021, ble det besluttet at selskapets vedtekter punkt 8 endres som følger:  
 
Fra: "Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt 
innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse 
om hvordan statens ”Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 
foretak og selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. 
Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i 
allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd." 
 
Til: "Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn 
og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og 
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annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og 
rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og 
forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. 
Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan ”Statens retningslinjer for 
lederlønn i selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. 
Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær 
generalforsamling fra og med 2023"  
 
Reviderte vedtekter er lagt ved protokollen.   
 

9. Valg av styremedlemmer 
Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer.  
 
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: 
 
”Alle selskapets følgende styremedlemmer gjenvelges:  

• Dagfinn Neteland  
• Ole Falk Hansen  
• Harald Nikolaisen  
• Ann Pedersen  
• Jill Askildsen  

 
Samtlige velges for to år frem til ordinær generalforsamling i 2023. Neteland er innstilt som 
styreleder.” 
 
Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer: 
 

Navn  

Dagfinn Neteland  
 

Ole Falk Hansen  
  

Harald Nikolaisen  
 

Ann Pedersen  
 

Jill Akselsen  
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Flere saker forelå ikke til behandling og møteleder erklærte generalforsamlingen for 
avsluttet. 
 

 
 

Oslo, 4. juni 2021 
 

 
 
 
 
 

 ______________________________ ______________________________ 
 Dagfinn Neteland Thorunn Katrine Bakke  
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Fastsatt:  19.12.2003 

Sist endret:  04.06.2021 

 
 

VEDTEKTER 

FOR 

BANESERVICE AS 

 

 

 

§ 1 

 

Selskapets firma er Baneservice AS. 

 

§ 2 

 

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. 

 

§ 3 

 

Selskapet har til formål å tilby tjenester og produkter for utvikling, bygging, vedlikehold og drift av 

jernbaneinfrastruktur og annen virksomhet som står i sammenheng med dette, herunder virksomhet på andre 

områder hvor selskapets kompetanse og ressurser kan benyttes. 

 

Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom deltakelse i andre 

selskaper eller i samarbeid med andre. 

 

§ 4 

 

Selskapets aksjekapital er NOK 80 000 000 fordelt på 80 000 aksjer à NOK 1 000. Selskapets aksjer skal 

ikke registreres i et verdipapirregister. 

 

 

§ 5 

 

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. 

 

§ 6 

 

Styret tilsetter selskapets daglige leder og fastsetter tilsettingsvilkårene. 

 

§ 7 

 

Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. På den 

ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 

 

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 

2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen. 

 

§ 8 

 

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse 

https://sign.visma.net/nb/document-check/c8872023-c141-4d3e-8990-9f3f13217895

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 2 

 

 

til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for 

ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for 

godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde 

en redegjørelse om hvordan ”Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel” 

er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og 

forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023. 

 

https://sign.visma.net/nb/document-check/c8872023-c141-4d3e-8990-9f3f13217895

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 7 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/nb/document-check/c8872023-c141-4d3e-8990-9f3f13217895

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


	Protokoll GF 2021_4. juni m_oppdat.vedtekter
	Vedtekter Baneservice revidert 04.06.2021

		2021-06-04T11:41:12+0000
	sign.visma.net 52f3678697d9276109a39e757b089088359b399b


		2021-06-06T16:03:49+0000
	sign.visma.net c2296099daee2f5540f236adbb43c14c24d9e0c3




