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Referat fra årsmøte i Reisa Elvelag 
 
Referat fra årsmøte i Reisa Elvelag. Møtet ble avholdt torsdag den 10.mars klokken 19:00-

22:00 i den tidligere kinosalen på idrettshallen  

 

 

Følgende årsmøtedelegater møtte: 
 

Private grunneiere Fiskeberettigede 

Tore Bilto Odd Kristian Kristiansen 

Jan Fossvoll Harry Fyhn 

Dagfinn Kristiansen Steinar Amundsgård 

Ragnhild Rognmo Bjørn Mikkelsen 

Jan Harald Tørfoss Svein Vangen 

Steinar Rasmussen Fritz Sakshaug 

Kjetil Halonen Helge Birkelund 

Arne Martin Kristiansen Frank Langaanes 

 Truls Bergmo 

Statskog Elin Matheussen 

Kåre Rasmussen  

Lars Frihetsli  

 

 Delegaten Jan Fossvoll forlot møtet under behandling av sak 9/16 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Sak 1/16 Valg av ordstyrer 

 

Vedtak enstemmig 

Kåre Rasmussen ble valgt som ordstyrer 

 

 

Sak 2/16 Valg av protokollfører 

 

Vedtak enstemmig 

Jan A. Johansen ble valgt som protokollfører 

 

 

Sak 3/16         Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak enstemmig 

Innkalling godkjent. Delegat for grunneiere, Jan Fossvoll, påpekte at han ikke hadde fått 

tilsendt saksdokumenter forut før årsmøtet. 

 

 

 

Sak 4/16         Godkjenning av fullmakter 

 

Vedtak enstemmig 

Følgende fullmakter ble godkjent: 

 

 Steinar Amundsgård med fullmakt for Stian Amundsgård 

 Tore Bilto med fullmakt for Arnold Mikkelsen 

 Jan Harald Tørfoss med fullmakt for Ivar Henning Jensen 

 Bjørn Mikkelsen med fullmakt for Johnny Mikkelsen 
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 Frank Langånes med fullmakt for Kristoffer Gåre 

 Harry Fyhn med fullmakt for Ole Morten Pedersen 

 Odd K. Kristiansen med fullmakt for Knut Larsen 

 

 

Sak 5/16         Godkjenning av sakslisten 

 

Vedtak enstemmig 

Sakslisten godkjennes 

 

 

 

Sak 6/16         Valg av to representanter som sammen med ordstyreren skal underskrive 

protokollen 

 

Vedtak enstemmig 

Frank Langånes og Tore Bilto ble valgt 

 

 

 

Sak 7/16         Godkjenning av årsmelding 

 

Vedtak enstemmig 

Årsmeldingen godkjennes 

 

 

Sak 8/16 Godkjenning av regnskap 

 

Vedtak enstemmig 

1. Styreleder refererte brev fra Skattetaten som konkluderer med at Reisa Elvelag ikke er 

skattepliktig. Årsmøtet tok gjennomgangen til orientering. 

2. Årsregnskapet godkjennes med forbehold om revisors godkjenning 

 

 

 

Sak 9/16 Godkjenning av drifts- og handlingsplan 

 

Vedtak enstemmig 

Drifts- og handlingsplanene godkjennes.  

 

 

Sak 10/16 Informasjon om vedtatt budsjett og fiskeregler 

 

Vedtak enstemmig 

Styret orienterte om budsjett og fiskeregler. Styret overvåker inntekts- og utgiftsutviklingen og 

vil gjøre eventuelle tiltak dersom det er mulig. Årsmøtet tok gjennomgangen til orientering. 

 

 

Sak 11/16    Informasjon om valg 

 

Vedtak enstemmig 

Daglig leder gikk gjennom listen over de valgte representanter for de fiskeberettigede og 

private grunneiere. Årsmøtet tok gjennomgangen til orientering.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 3 av 4 

Sak 12/16    Endring i vedtekter 

 

Vedtak enstemmig 

 

I framstillingen nedenfor refereres hver §, med endringene i feit skrift og jordskifterettens 

formulering i parentes.  

 

 

§ 6.1.2 Valgmøte for de fiskeberettigede 

-3 styrerepresentanter med 3 varamedlemmer (personlige varamedlemmer) i prioritert 

rekkefølge for to år av gangen, men slik at en representant står på valg hvert år.  

 

 

§ 6.2 Konstituering av årsmøte 

Årsmøtet er lagets øverste myndighet.  

Ordinært årsmøte skal holdes innen 1 april (1 mars) hvert år.  

Styret er ansvarlig for å innkalle til årsmøtet. Dette skal skje med minst fire ukers varsel., både 

elektronisk (e-post) og ved kunngjøring på lagets hjemmeside. Sakslista skal stå i innkallingen. 

Årsmøtepapirene må være sendt ut minst 14 dager før årsmøtet.  Årsmøtet kan bare gjøre 

bindende vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. Saker som medlemmene ønsker å ta opp 

på årsmøtet skal være innkommet skriftlig til styret innen 1 februar (1 januar) hvert år.  Alle 

medlemmer har anledning til å delta i årsmøtet og har talerett, jf §§ 4.1.1 og 4.2.  

 

§ 6.4 Årsmøtet skal: 

-Velge ordstyrer 

-Velge protokollfører 

-Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste 

-Velge to personer som sammen med ordstyreren skal underskrive protokollen 

- Behandle styret sin årsmelding, reviderte regnskap, og driftsplan (Behandle styret sin 

årsmelding, reviderte regnskap, handlingsplan og driftsplan) 

-Informeres om budsjettforslag og fiskereglene 

-Behandle innkomne saker 

-Informeres om hvilke to representanter Statskog har i styret og hvem som er valgt på 

valgmøtene, jf §§ 6.1.1 og 6.1.2. 

- Velge en av de faste medlemmene i styret til styreleder for to år av gangen (En av disse 

velges til styreleder for to år av gangen).  

 

 

§ 8.2 Styret skal 

-Arbeide for ei rasjonell drift av laget i samsvar med formålsparagrafen 

-Ivareta oppgavene som styret er pålagt i henhold til lagets vedtekter og vedtak/retningslinjer 

gitt av årsmøtet 

-Utarbeide driftsplan for vassdraget, fremme den for årsmøtet hvert 5 år og referere den årlig 

for årsmøtet. (Utarbeide driftsplan for årsmøtet) 

-Arrangere valgmøter 

-Arrangere årsmøte, legge fram årsmelding og revidert regnskap for forrige år og legge fram 

vedtatt budsjett for inneværende år samt driftsplan. (Arrangere årsmøte, legge fram 

årsmelding og revidert regnskap for forrige år og legge fram vedtatt budsjett og 

handlingsplan for inneværende år samt driftsplan) 

-Være kontaktorgan mot offentlige styresmakter 

-Vedta fiskeregler med fisketider, soneinndeling, regler om utstyr, retningslinjer for kortsalg, 

regler om minstemål og utsetting av fisk, regler om fangstrapportering m.m 

-Lyse ut ogadministrere salg av fiskekort 

-Fastsette kvoter for uttak av fisk (bag-limit) på døgnkort og/eller årsbasis 

-Vedta priser for fiske 

-Vedta utbetaling av grunneierpart til aktuelle grunneiere, jf § 10.1 og 11 

-Vedta hvor mange bygdekort som kan bestilles/reserveres samtidig og fastsette en 

rulleringsordning 

-Organisere og tilrettelegge et effektivt oppsyn i vassdraget 

-Samle inn statistikk over oppfisket kvantum, og bør publisere denne fortløpende (Samle inn 

statistikk over oppfisket kvantum) 
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-Søke om midler til drift, kultivering og oppsyn o.l. 

- Iverksette sanksjoner og eventuelt anmelde fiskere til politiet dersom de bryter vedtektene 

-Sørge for at laget er registrert i offentlige register 

-Flertallsvedtak i styret må ikke påføre noe medlem større kostnader og ulemper enn nytte. 

Vedtaket må ivareta fellesskapets ve og vel og ikke gi urimelige fordeler til flertallet på 

bekostning av mindretallet. Medlem som mener at et flertallsvedtak er i strid med disse 

vilkårene kan bringe spørsmålet opp for rettslig skjønn. (nytt strekpunkt) 

 

§ 10 Utøvelse av fiske 

 

§ 10.1.2 Grunneier- og døgnkort (60% av kortene i hver sone)  

Ny setning i tredje avsnitt til slutt: Slikt samarbeid skal meldes til laget innen en frist fastsatt av 

styret. 

 

 

Sak 13/16 Honorar til styremedlemmer 

 

Vedtak enstemmig 

Honorar til styremedlemmer settes til 1800.-/møte 

 

 

Sak 14/16 Bruk av næringskort ved samarbeid mellom eiendommer 

 

Vedtak enstemmig 

Årsmøtet ber styret om å foreta en drøfting med Jordskifteretten av nevnte forhold 

 

 

Sak 15/16 Valg av styreleder  

 

Vedtak enstemmig 

Kåre Rasmussen ble valgt som styreleder  

 

 
Sak 16/16 Valg av revisor 

 
Vedtak enstemmig 

1. Årsmøtet delegerer til styret å velge revisor for 2015 og 2016 

2. Revisorer godtgjøres med til sammen 8000.-/år 

 

 

 
 

 

 


