
REISA ELVELAG 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REISA ELVELAG 

Det innkalles til årsmøte i Reisa Elvelag torsdag 30 mars kl 1800 på Kjelleren samfunnshus. Årsmøtet 

er kunngjort med annonse i Framtid I Nord fredag 3 mars.  

SAKSLISTE:  

Sak 1/2017 Valg av ordstyrer 

Sak 2/2017 Valg av protokollfører 

Sak 3/2017 Godkjenning av innkalling  

Sak 4/2017 Godkjenning av fullmakter 

Sak 5/2017 Informasjon om valg 

  Til informasjon til årsmøtet.  

Sak 6/2017 Godkjenning av sakliste 

Sak 7/2017 Valg av to representanter som sammen med ordstyreren skal underskrive 

protokollen 

Sak 8/2017 Godkjenning av årsmelding 

I og med at vi ikke har daglig leder, arbeider styret med ei årsmelding. Denne 

kommer til å bli noe enklere enn tidligere år, og blir lagt ut på nettsida straks den er 

ferdig. Styret kommer til å behandle årsmeldinga samme dag som årsmøtet. 

Sak 9/2017 Godkjenning av regnskap for 2016 

Foreløpig regnskap viser et underskudd i underkant av 40 000. Regnskapet vil bli 

oversendt revisorene straks det er ferdig. Styret vil behandle regnskapet på 

styremøte samme dag som årsmøtet.  

Sak 10/2017 Informasjon om vedtatt budsjett og fiskeregler 

Budsjettet for 2017 har styret drøftet i flere møter, og endelig budsjett vil bli vedtatt i 

styremøtet samme dag som årsmøtet. Fiskereglene har vært behandlet i flere 

styremøter, og er lagt ut på elvelagets nettsider. 

Sak 11/2017 Behandling av innkommet sak; Uttak av næringskort 

Terje Nordberg har fremmet en sak om uttak av næringskort for 2016, og ønsker at 

saken skal behandles av årsmøtet. Nordberg kan selv redegjøre for sitt syn på saken. I 

vedtektenes § 10.1.2 står det bl.a : Flere grunneiere, som har eiendommer som 

grenser til hverandre, kan samarbeide om bruken av næringskort innenfor deres 



eiendommer. Slikt samarbeid skal meldes til laget innen en frist fastsatt av styret». 

Styret har i denne sammenheng stilt krav om at det skal foreligge skriftlige avtaler 

mellom samarbeidende grunneiere, og det er utarbeidet et skjema til slik bruk.  

 

Kåre Rasmussen 

Styreleder 

Moen, 4 mars 2017  


