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VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BERGEN NASJONALE OPERA 
(org nr.889 288 892) 
 

 

Stiftelsesdato 05.10.2005. 
Gjeldende vedtekter godkjent 30.08.2016. 
Reviderte vedtekter godkjent 27.05.2021. 

 

§ 1. Navn  
Stiftelsens navn er Bergen Nasjonale Opera. 
   

§ 2. Formål  
Stiftelsens formål er definert som følger: 
 

• BNO skal produsere opera på høyeste internasjonale nivå og være et knutepunkt for 

fremragende kunstnerisk kvalitet.  

• BNO skal presentere forestillinger i stort format med appell til et bredt publikum, og 

samtidig utfordre etablerte konvensjoner med hensyn til både målgrupper, arenaer 

og kunstnerisk uttrykk. 

• BNO skal være en pedagogisk ressurs og spille en aktiv rolle i utvikling av talent og 

kompetanse i operafeltet. 

• Bergen Nasjonale Opera er regionalt forankret i Bergen og Vestlands kunst- og 

kulturliv, men skal som nasjonal institusjon ha en tydelig internasjonal profil.  

§ 3. Grunnkapital  
Stiftelsens grunnkapital er kroner 110 000. Denne er sikret ved like bidrag fra de fire 
stiftende aktører  
 

• Bergen Filharmoniske Orkester v/ Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien 

• A/S Den Nationale Scene 

• Grieghallen AS 

• Festspillene i Bergen 

 I tillegg er grunnkapitalen i Opera Vest, på NOK 10.000, overført i forbindelse med 
sammenslåing av Opera Vest med Den Nye Opera (Bergen Nasjonale Opera fra 2012). 
  

§ 4. Styret  
Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.  
 
Styret er stiftelsens øverste organ, og består av 7 medlemmer, hvorav 1 medlem med 
vararepresentant velges etter innstilling fra Vestland fylkeskommune, 1 medlem med 
vararepresentant velges etter innstilling fra Bergen kommune, 1 medlem med 
vararepresentant velges blant de ansatte. 



   
 

Side 2 av 3 
 

Styrets leder og 3 andre kandidater samt 2 vararepresentanter innstilles av valgkomitéen og 
velges av representantskapet. (se § 7.a.) 
 
Forslag på styremedlem med vararepresentant fra henholdsvis Vestland fylkeskommune og 
Bergen kommune skal foreligge senest 1 måned før valgmøtet i representantskapet.  
Funksjonstiden for de offentlig innstilte er 4 år og følger den kommunale og 
fylkeskommunale valgperiode. De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer har 2 års 
funksjonsperiode. De kan gjenvelges for ytterligere tre 2-års-perioder. 
 
Styret velger selv sin nestleder.  
 
Styret plikter å påse at stiftelsens formål ivaretas i samsvar med § 2 og at stiftelsens 
formuesforvaltning og regnskap er gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Styret skal gi representantskapet anledning til å uttale seg om årsregnskap og årsberetning 
innen 1. juni i det påfølgende regnskapsår. 
 

§ 5. Styrets saksbehandling  
Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig 
frist. Styrebehandlingen ledes av styrelederen som skal sørge for behandling av aktuelle 
saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret 
behandler bestemte saker.  
 
Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede, og alle 
medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken.  Vedtak treffes 
ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.  
 
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, 
deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som 
ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen 
skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. 
 

§ 6. Representasjon utad  
Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan ved styrevedtak delegere stiftelsens signatur 
til ett eller flere styremedlemmer, alene eller i fellesskap. Slik fullmakt kan når som helst 
kalles tilbake.  
 
Styret kan gi prokura. Slik fullmakt kan når som helst kalles tilbake. 
 

  



   
 

Side 3 av 3 
 

§ 7. Representantskap  
Representantskapet består av 6 medlemmer. 
 
Disse oppnevnes slik: 
 

• Bergen kommune    1 representant, som er rep.skapets ordfører 

• Vestland fylkeskommune   1 representant 

• A/S Den Nationale Scene   1 representant - styrets leder* 

• Festspillene i Bergen    1 representant - styrets leder* 

• Stift. Musikkselskapet Harmonien 1 representant - styrets leder* 

• Grieghallen AS    1 representant - styrets leder* 

* Dersom en stifters styreleder ikke har anledning til å utøve sin funksjon som medlem av 
representantskapet, kan et annet styremedlem fra den aktuelle institusjon velges til medlem 
av representantskapet. 
 
Funksjonstiden for de offentlig innstilte er 4 år og følger den kommunale og 
fylkeskommunale valgperiode. 
 
Det tilligger representantskapet 
 

a) å velge styremedlemmer;  
b) å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse;  
c) å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet;  
d) å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen;  
e) å beslutte gransking;  
f) å velge stiftelsens revisor etter innstilling fra styret;  
g) å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret;  
h) å avgi uttalelse til styret.  

 
Det skal føres protokoll over representantskapets saksbehandling. Protokollen skal minst 
angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåte og årsmøtets beslutninger. Protokollen skal 
underskrives av et utvalg av minst 2 av de medlemmer som har deltatt i behandlingen.  
 
Dersom styreleder eller nestleder i de institusjonene som er representert i 
representantskapet blir valgt inn i Bergen Nasjonale Operas styre, utpeker angjeldende 
institusjon en annen representant. 
 
Styret innkalles til representantskapsmøte med møte- og talerett. 
 
Kopi av protokoll skal etter representantskapsmøte sendes representantskapets medlemmer 
og styret. 
 

§ 8. Revisor  
Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor.  Revisor velges av 
representantskapet etter styrets innstilling. 


