
Styremøtereferat 13.10.2016 
Møtet startet kl. 20:00 og sluttet kl. 21:00 og ble avholdt via Skype. Deltakere var Tore A. Nitter, 

Raymond A. Langås, Christer Sola og Lars-Petter Holst 

 

Innledning:   

I styremøte 22.9.2016 ble en mail fra Avinor behandlet (se referatet).  Denne mailen viste til en klage 

som Avinor hadde mottatt fra sine leietakere på flyplassen på parkering av biler til flyklubbens 

medlemmer.  

I henhold til styrets vedtak hadde Christer den 7. 10. 2016 et møte med Avinor-sjef Jørn Limo for å 

finne ut mer om denne saken. Under dette møtet kom det frem et ønske og en plan fra Avinors side 

om å innførere parkeringsavgift for klubbens biler og det ble antydet en ordning som ville kunne 

koste klubben flere 10-talls tusen kroner pr. år.  

Reaksjonen i styret var svært negativ til  dette forslaget fra Avinor og etter at saken også var diskutert 

med endel sentrale medlemmer i klubben, både for å høre deres mening og forslag og for å finne ut 

hva tidligere muntlige avtaler gikk ut på, ble det innkalt til et relativt raskt styremøte i dag der kun 

denne saken blir behandlet. Styret oppfatter denne saken som svært viktig for klubben og krever 

derfor en grundig behandling.  

 

Sak 1 – Parkeringsavgift for medlemmenes biler? 
Saken ble diskutert grundig, både historikken  og mulig forslag til en løsning som vil kunne bli gratis 

eller koste minimalt for klubben. Vesentlige argumenter er tradisjon/hevd på å få parkere avgiftssfritt 

og at klubben er en ikke-kommersiell bruker med begrensede ressurser samt at en parkeringsavgift 

vil virke svært negativt på aktiviteten i klubben.  

Vedtak: Christer tar kontakt med Jørn Limo med tanke på et nytt møte der Christer og et annet 

styremedlem skal møte. Styrets mening og forslag til løsning skal da legges frem. De som møter skal 

ikke ha noe mandat til å inngå en avtale; et nytt forslag fra Avinor skal først behandles av et fulltallig 

styre. 

 

 


