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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 30 mars 2017 fra kl. 1200- 1500 på Halti.  

 

 

Følgende møtte: 

 

• Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 ½) – møteleder 

• Frank Langånes (stemmeandel 1 1/3) 

• Lars Frihetsli (stemmeandel 1 ½) 

• Jan H. Tørfoss (stemmeandel 1 ½) 

• Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3) 

• Bjørn Mikkelsen (stemmeandel 1 1/3) 

• Dagfinn Kristiansen (stemmeandel 1 ½)  

 

Langånes var vara for Fyhn. Odd K. Kristiansen kom under behandling av sak 

12/17. 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Sak 10/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak enstemmig: 

Saklista ble godkjent. 

 

 

Sak 11/17 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23 februar 1017 

 

Vedtak enstemmig: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

Sak 12/17 Referat-/orienteringssaker 

•  fiskeberettigede til årsmøte og styre 

• valg av grunneierrepresentanter til årsmøte og styre 

• valg av Statskogs representanter valg av til styre og årsmøte: ingen endringer.  

• praktiske forhold ved avholdelsen av årsmøtet, fordeling av oppgaver på 
styret under årsmøtet.  

 

Vedtak enstemmig  

Referatene tas til orientering.  

 

 

Sak 13/17 Regnskap 2016 

  

Saksopplysning 

Regnskapet er ferdig og revidert.  

 

Vedtak enstemmig  

Årsregnskap 2016 legges fram for årsmøtet til gjennomgang og 

behandling.  
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Sak 14/17 Årsmelding 2017 

 

Saksopplysning 

  Styreleder og Lars Frihetsli har utarbeidet et forslag til årsmelding.  

 

Vedtak enstemmig: 

  Styret vedtar årsmeldinga og legger den fram for årsmøtet.  

 

 

Sak 15/17 Daglig leder/sekretariat 

 

  Saksopplysning:  

Det har vært annonsert i lokalavisa. Det er kommet inn fire forespørsler, 

som ble besvart med henvisning til årshjul, driftsplan og nettside hvor 

møteutskrifter osv ligger tilgjengelig.  

 

Vedtak med 6 mot 4 stemmer:  

1) Det opptas kontraktsforhandlinger med Halti næringshage. 

2) Styreleder, nestleder og Frank langaanes gis fullmakt til å forhandle 

og inngå endelig avtale. 

3) Dersom forhandlingene ikke fører fram, går man videre med andre 

interessenter.  

 

 

Sak 16/17 Oppsyn  

 

  Saksopplysning 

Det var ved fristens utløp ikke innkommet noen tilbud på oppsyn. Fristen 

ble ved ny annonse forlenget til fredag 31 mars.  

Vedtak enstemmig:  

Saken utsettes pga at frist for tilbud ikke er utgått. 

 

 

Sak 17/17 Budsjett 2017 

 

  Vedtak:  

  Endelig budsjett vedtas når daglig ledelse og oppsyn er avklart.  

 

 

Møtet hevet kl 1500.  

 

Kåre Rasmussen 

referent 


