
  Årsmøte 4.4.2008 

VEDTEKTER 

Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn Evenes 

 

Vedtatt 1.mars 1996 (med endring 14.mars 1997, 26.mars 1999 og 4.februar 2000, 4.mars 2005 samt 

4.april.2008) 

 

§ 1 Navn 

Flyplassutvalget Harstad Narvik Lufthavn Evenes. 

I det etterfølgende omtales navnet som Flyplassutvalget.  

 

§ 2 Formål 

Flyplassutvalgets formål er å bidra til / påvirke til at den fellesressurs som lufthavnen 

representerer, skal utvikles og markedsføres til beste for befolkning og næringsliv i regionene 

Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten. 

 

Flyplassutvalget skal bevirke til at Harstad Narvik Lufthavn Evenes får den riktige status i 

regionen, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Flyplassutvalget skal etablere kontakt mot lokale, nasjonale og internasjonale 

samferdselsorganer. 

 

§ 3 Medlemmer 

Medlemmer i Flyplassutvalget er kommunene i regionene, Troms og Nordland 

fylkeskommuner, samt næringslivsorganisasjoner i regionene. 

 

§ 4 Årsmøte 

Det holdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av mars måned. 

Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med et varsel på minst 14 og høyst 30 dager. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må skriftlig meldes til styret senest 14 dager før 

årsmøtet 

Det ordinære årsmøtet skal behandle: 

 1) årsregnskap og styrets årsrapport 

 2) budsjett samt fastsettelse av kontingent 

 3) valg av styre 

 4) valg av styrets leder og nestleder 

 5) valg av revisor 

 6) andre saker angitt i innkallingen 

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av 

medlemmene skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. 

Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare 

behandle de saker som fremgår av innkallingen. 

 

Medlem som har betalt kontingent for foregående år, er stemmeberettiget på årsmøtet. Hvert 

medlem har èn stemme. Representant for medlem skal på årsmøte legge frem fullmakt fra den 

kommune, organisasjon eller fylkeskommune han/hun representerer. 

 

Alle vedtak krever alminnelig flertall blant de fremmøtte, med unntak av vedtekts-endringer, 

som krever 2/3 flertall, og med unntak av vedtak som nevnt i § 7. 
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§ 5 Styret. 

Flyplassutvalget ledes av et styre bestående av 5 - 7 medlemmer.  Styret skal ha følgende 

sammensetning : 

 3 - 5 medlemmer fra kommunene / fylkeskommunene 

 2  medlemmer fra næringslivsorganisasjoner i Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og 

Vesterålen. 

 

Evenes som vertskommune skal være representerte i styret ved ordfører  

 

Styrets medlemmer skal ha personlige varamedlemmer. 

 

Funksjonstiden for de kommunale / fylkeskommunale medlemmene er 4 år. 

 

Næringslivets representanter velges av årsmøtet etter forslag fra næringslivsorganisasjonene. 

Valget gjelder for to år, slik at et medlem står på valg hvert år. 

 

Ordføreren i Evenes har ansvaret for å legge frem forslag til valg, og skal i denne 

sammenheng konsultere fylkene, regionrådene samt næringslivsorganisasjonene som er 

medlemmer. 

 

Stedlig lufthavnsjef  for Avinor innkalles til styremøtene som observatør med tale- og 

forslagsrett. 

 

Styrets leder kan kalle inn andre til møtene dersom han/hun finner dette nødvendig. 

 

Styret skal ha minimum 2 møter pr halvår, og ellers når styrets leder eller medlem av styret 

finner det nødvendig. 

 

§ 6 Kontingent 

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent for Flyplassutvalget. Kontingenten betales hvert år 

innen utgangen av april måned. 

 

§ 7 Oppløsning 

Oppløsning av Flyplassutvalget kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte,  med 

minst 2/3 flertall av avgitte stemmer, etter at forslaget på forhånd er satt opp på  sakslisten, og 

innkalling til årsmøtet har skjedd i henhold til vedtektenes § 4. 

Blir oppløsning vedtatt skal det avholdes ekstraordinært årsmøte innen 2 måneder. For at 

oppløsningen skal være gyldig må det på nytt oppnås 2/3 flertall for forslaget. I  tilfelle 

oppløsning tilfaller utvalgets eiendeler de kommunene som er stemmeberettigede 

medlemmer. Fordelingen foretas av styret og skjer i henhold til  kommunenes sist registrerte 

innbyggertall. 

 

 

(Sist revidert 4.april 2008) 


