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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 23 februar 2017 fra kl. 10:45-15:45 på Halti, 

møterom «Ishavsstudio». 

 

 

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) 

• Dagfinn Kristiansen (stemmeandel 1 ½)  

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak enstemmig: 

Saksliste og innkalling godkjent 

 

 

Sak 2/17 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 19 desember 2016 

Vedtak enstemmig: 

Møteprotokollen godkjent.  

 

 

Sak 3/17 Referat-/orienteringssaker 

   

o Revisjonsberetning 2015 

o Fiskerett på gnr 40/12 

 

Vedtak enstemmig  

Referatene tatt til orientering 

 

 

Sak 4/17 Regnskap 2016 

 

 Saksopplysning 

Regnskap for 2016 ble framlagt. Regnskapet viser et underskudd på 

34 655 og bruttoinntekter på 1 585 886.  

 

Vedtak enstemmig  

Regnskapet tas til orientering. Jan Harald og Odd Kristian tar et møte 

med regnskapsfører for å gjennomgå kontoer og føringer vedr fond, slik 

at endelig regnskap kan forelegges årsmøtet. 

 

 

Sak 5/17 Budsjett 2017 

 

Saksopplysning 

Et utkast til budsjett ble først drøftet i sak 36/16, og det ble vedtatt at 

endelig behandling skulle skje i neste møte. Utkastet til budsjett ligger 

ved saken, og styret må drøfte dette og gjøre endelig vedtak.   
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Vedtak enstemmig: 

Saken utsettes til neste styremøte når daglig leder/sekretærfunksjon og 

oppsyn er avklart. 

 

 

Sak 6/17 Oppsyn  

 

  Saksopplysning 

2016 var siste år for det forrige anbudet, og vedlagt ligger utlysningen 

for tre år siden.  Styret må ta stilling til både omfang/ramme og 

enkeltheter i tilbudet som ble sendt ut for tre år siden, og om det skal 

foretas endringer. Vi må umiddelbart deretter foreta utlysning, samt 

beslutte når tilbudene skal behandles  

 

Vedtak enstemmig:  

Tilbudsforespørsel sendes ut med de justeringer som ble vedtatt. 

Tilbudsmottaker er nestleder i styret og leder og nestleder er tilgjengelig 

for spørsmål. 

 

 

Sak 7/17 Daglig leder/sekretariat 

 

  Saksopplysning:  

På siste styremøte ble det satt ned et utvalg for å vurdere hvordan man 

skal gå videre for hvordan daglig leder/sekretariatsfunksjonen skal 

ivaretas etter at Jan Arvid Johansen/Trend Analyse har varslet at det 

ikke var ønskelig å forlenge avtalen med Reisa Elvelag. Inntil det er 

etablert et nytt sekretariat er Johansen leid inn på timebasis. Mye av 

arbeidet med kort mv for kommende sesong er gjort.  

Utvalgets innstilling ble framlagt i møtet.  

 

Vedtak enstemmig:  

Det foretas snarest utlysning med tre ukers frist. Arbeidsgruppa får 

fullmakt til å framlegge et forslag til styret så snart som mulig etter 

tilbudsfristens utløp. Tilbud sendes nestleder.  

 

 

Sak 8/17 Innkalling til årsmøte 

 

Vedtak enstemmig:  

Årsmøte fastsettes til torsdag 30 mars kl 18. Styremøte avholdes samme 

dag kl 12 på Halti. Sted for årsmøtet: Kjelleren samfunnshus.  

Årsmøtedokumentene legges tilgjengelig på Reisaelva.no. 

  Arbeidsoppgaver for styret:    

Lokale: Dagfinn sjekker. 

Valgmøte fiskeberettigede: Styrets medlemmer fra de fiskeberettigede 

tar ansvar for at valgmøte blir gjennomført. Odd Kristian får liste over 

valgbare fra daglig leder. 

Valgmøte grunneiere: Styrets medlemmer for de private grunneierne 

tar ansvar for at dette blir gjort. Jan Harald og Dagfinn ordener med 

dette.  

  Annonse: styreleder lager i morra og sender til kontroll.  

Årsmelding: Styreleder ser nærmere på mulighetene for å utarbeide en 

tilfredsstillende årsmelding. 
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Sak 9/17 Forvaltningsavgift grunneierkort 

   

  Saksopplysning:  

Styret vedtok i sak 33/16 flg: «Forvaltningsavgiften på grunneierkortet 

fastsettes etter eiendommens størrelse». Dette vedtaket må følges opp.  

 

Vedtak enstemmig:  

Grunneierkortet får slik avgift; Grunneiendommer med mindre enn 20 

fiskedøgn betaler på kr 300,-. Grunneiendommer med mellom 20 og 40 

fiskedøgn betaler kr  800,- og grunneiendommer med mer enn 41 

fiskedøgn betaler det samme som bygdekortet, kr 1990,-.  

 

 

Kåre Rasmussen 

referent 


