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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 18 april 2017 fra kl. 1100- 1500 på Halti.  

 

 

Følgende møtte: 

 

• Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 ½) – møteleder 

• Harry Fyhn (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) 

• Terje Nordberg (stemmeandel 1 ½)  

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Sak 18/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak enstemmig: 

Saklista ble godkjent med tilleggssaker fremmet etter møteinnkallinga var sendt ut.  

 

 

Sak 19/17 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 30 mars 2017 

 

Vedtak enstemmig: 

Protokollen ble godkjent. Spørmål om når nye medlemmer trer inn i styret ble reist, og 

det var enighet i styret om at det skjer etter årsmøtet, ikke før sjøl om det skulle være 

et styremøte mellom valget og årsmøtet, jfr § 6.1.  

 

 

Sak 20/17 Referater 

  

1) Jfr vedtak med fullmakt fra forrige styremøte i sak 15/17, har arbeidsgruppa 

forhandlet med Halti Næringshage, og inngått avtale om sekretariet/daglig ledelse. 

2) Ny henvendelse fra eier av gnr 40/12 om medlemskap, jfr § 4.  

Vedtak enstemmig  

Referatene tas til orientering.  

 

 

Sak 21/17 Oppsyn 
  

Saksopplysning 

Det var innkommet to tilbud innen fristen, et fra Tura AS og et fra Frank Båtnes i 

samarbeid med Fjelltjenesten. 

Kåre Rasmussen, Lars Frihetsli og Bjørn Mikkelsen erklærte seg inhabile. Et medlem 

av styret mente at man da ikke var beslutningsdyktig, jfr § 8.1. Dette ble løst ved at 

styret enstemmig vedtok å delegere beslutningen til et utvalg bestående av Jan Harald 

Tørfoss, Terje Nordberg, Harry Fyhn og Odd K Kristiansen.  

 

Utvalget holdt møte etter styremøtet, og vedtok følgende:  

Oppsyn i Reisaelva fra sesong 2017-2019 tilfaller Tura AS, med forbehold om at 

oppsynsleder får begrenset politimyndighet.  

 

Tidlig 19 april mottok styreleder en epost fra den andre tilbyderen om at han måtte 

trekke sitt tilbud av personlige grunner.  
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Vedtak enstemmig i underutvalget:   

Oppsyn i Reisaelva fra sesong 2017-2019 tilfaller Tura AS, med forbehold om at 

oppsynsleder får begrenset politimyndighet.  

 

 

Sak 22/17 Budsjett 2017 

 

Saksopplysning 

Styret har utsatt vedtak av endelig budsjett i påvente av avklaringer rundt sekretariat 

og oppsyn. 

 

Vedtak enstemmig: 

  Styret vedtar et endelig budsjett med et antatt overskudd på kr 271 000,-. 

 

 

Sak 23/17 Frist for uttak av næringskort 

 

Saksopplysning 

Styret kan i hht § 10.1.2 sette en frist for uttak av næringskort.  

 

Vedtak enstemmig 

1) Frist for å ta ut næringskort 2017 settes på grunn av spesielle omstendigheter til 25 

mai. 

2) Frist for å ta ut næringskort for 2018 settes til 15 april. 

 

 

Sak 24/17 Åpning for fritt fiske for de fiskeberettigede og grunneiere på egen eiendom samt 

oppheving av to punkter i to tidligere styrevedtak.  

   

  Saksopplysning: 

Terje Nordberg har fremmet følgende forslag til styret:  

Forslag 1: 

«Reisa Elvelag vedtar og åpner for fritt fiske for de fiskeberettigede og grunneiere på 

egen eiendom, mot årlig innbetalt forvaltningsavgift.  Det åpnes også for grunneiere 

som vil samarbeide om salg av sine næringskort i en sone, kan selge disse på sine 

eiendommer innenfor sonen. Dette gjelder kun på de eiendommer som har 

samarbeid». 

 

Forslag 2:  

«Vedtak i styresak 21/15 pkt 3 oppheves» 

 

Forslag 3:  

«Vedtak i styresak 20/16 pkt c oppheves.»  

 

Som begrunnelse for forslagene skriver forslagsstilleren:  

Ad forslag 1: her vises til teksten i § 10.2  

 

Ad forslag 2:  

Her skriver forslagstilleren: Vedtektenes § 10.1.2, tredje avsnitt har følgende ordlyd: 

««flere grunneiere, som har eiendommer som grenser til hverandre, kan samarbeide 

om bruken av næringskort innenfor deres eiendommer». Styret vedtar således at 

regelen utelukkende gir en beskrivelse av en praktisk samarbeidsløsning mellom 

naboer (gnr/bnr), hvoretter flere grunneiere i fellesskap kan tilby utleie av fiskekort 

(næringskort) over en lengere periode som en pakkeløsning overfor tilreisende fiskere, 

men da med bruk av kortene på de respektive eiendommene (gnr/bnr). En grunneier 

har således ikke anledning til å flytte anvendelsen av næringskort til en annen 

eiendom og/eller mellom soner.  

Ad forslag 3:  
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Her skriver forslagstilleren: Dette betyr at følgende ikke lenger gjelder: «Dersom flere 

tilgrensede eiendommer ønsker å samarbeide om bruken av kortene, eksempelvis A, B 

og C med henholdsvis 30, 20 og 10 kort, kan alle kortene benyttes på både eiendom A, 

B og C. Det vil si at «samarbeidsvaldet» A, B og C til sammen disponerer 60 kort 

innenfor deres eiendommer».  

Begrunnelsen er at opprinnelige flertallsvedtak for sak 21/15 pkt. 3 og sak 20/16 pkt. c 

i sin tid ble gjort i strid med både jordskiftedommen og lagets vedtekter. Det vises 

forøvrig til mindretallets klage i brev av 03.06.2015 

 

Vedtaket i sak 20/16 pkt c er referert for ovenfor under forslagstillerens forslag 3. 

Vedtaket i sak 21/15 pkt 3 er som følger:  

 I § 10.1 Fiskekort , står det følgende om samarbeid i bruken av næringskort: «Flere 

grunneiere, som har eiendommer som grenser til hverandre, kan samarbeide om 

bruken av næringskort innenfor deres eiendommer.». Med dette forståes at dersom 

eiendom A, B og C som grenser til hverandre disponerer henholdsvis 30, 20, og 10 

døgnkort, så kan de til sammen tilby 6o døgnkort innenfor deres eiendom til 

videresalg. Dette er også presisert i gjeldende rettsbok, side 50; «Det skal også være 

mulig å samarbeide om uttak av næringskort for flere Side 3 av 12 eiendommer, slik at 

en på deler av elva kan tilby utleie over en lengre periode. Med dette vil også 

grunneiere med en liten rett, slik Roald Storslett helt presist har anført, få mulighet til 

direkte utleie om de ønsker det. Det i motsetning til dagens ordning der kun de største 

grunneierne kan ta ut næringskort.» 

 

Styrets behandling:  

I tillegg til forslagene fra Terje Nordberg fremmet styreleder følgende forslag:  

«Sakene utsettes, og det oppnevnes et utvalg fra partene som får som oppdrag å 

gjenoppta drøftingene om endringer i vedtektene».  

 

Styreleders forslag ble først votert over, og ble forkastet med 5,5 stemmer mot 4,5 

stemmer.  

 

Deretter ble forslag 1 fra Terje Nordberg votert over. Forslaget ble forkastet, da § 10.2 

krever enstemmighet. Stemmetallene var 5,5 stemmer for forslaget og 4,5 stemmer 

mot.  

 

Forslag 2 fra Terje Nordberg ble vedtatt med 5,5 mot 4,5 stemmer.  

 

Forslag 3 fra Terje Nordberg ble vedtatt med 5,5 mot 4,5 stemmer. 

 

 

 

Møtet hevet kl 1500.  

 

Kåre Rasmussen 

referent 


