Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 6 juni 2017 fra kl. 1000- 1230 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)
Terje Nordberg (stemmeandel 1 ½)

SAKSLISTE

Sak 25/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksopplysning:
Styreleder har på bakgrunn av pågående diskusjoner rundt vedtaket i sak 24/17 innkalt
til ekstraordinært styremøte for videre presisering av hvordan vedtaket skal
implementeres i inneværende sesong. I tillegg har det kommet inn tre innspill fra
styrerepresentant Terje Nordberg, som ligger vedlagt, og et brev fra grunneiere i sone
1 som omhandler kortsalg i sone 1 i perioden 1.9-15.9.
Vedtak enstemmig:
Saklista ble godkjent med tilleggssaker fremmet etter møteinnkallinga var sendt ut.

Sak 26/17

Samarbeid om salg av kort mellom næringseiendommer, styresak 24/17
Saksopplysning:
Styresak 24/17 fra styremøte 18.april omhandler forståelse av hvordan samarbeid
mellom eiendommer skal gjennomføres. Vedtaket medfører konsekvenser for Reisa
Elvelag dersom det implementeres i årets sesong, da vedtaket har blitt gjort i etterkant
av fiskeregler, og samarbeidssamtaler er inngått og kortsalget har vært påbegynt.
Administrasjonen ønsker at vedtaket diskuteres og at retningslinjer for implementering
i årets sesong gis.
Vedtak enstemmig:
Presisering av sak 24/17:
For sesongen 2017 omgjøres sonene 1-10 til en sone. Dette innebærer at samtlige
samarbeidsavtaler som er inngått for sesongen respekteres.
Ordningen gjelder inneværende sesong og vil bli evaluert til høsten, og det skal da
søkes omforente løsninger.
Fiskereglene tilpasses en sone i nerelva.

Sak 27/17

Gjennomgang av innspill fra styremedlem Terje Nordberg
Saksopplysning:
Styremedlem Terje Nordberg har sendt tre innspill, som ligger vedlagt dette referatet.
Vedtak enstemmig:
Innspill 1 og 2 frafalles på bakgrunn i at vedtak 26/17 medfører endring til en sone i
nerelva.
Innspill tre utsettes til neste ordinære styremøte.
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Sak 28/17

Krav fra grunneiere sone 1: Kortsalg i perioden 1.9-15.9
Saksopplysning:
Grunneiere i sone en har sendt inn krav i forbindelse med kortsalg i perioden 1.9-15.9.
Saken omhandler Reisa elvelags salg av kort i perioden og konsekvenser av dette for
grunneiers næringsrett. Se ellers vedlegg for saksinformasjon.
Vedtak enstemmig:
Styret gir administrasjonen mandat til å innlede kommunikasjon med gjeldende
grunneiere for å finne en kortsiktig løsning for inneværende sesong.
Styret innstiller til en ordning for 2017 hvor, gitt aksept fra grunneiere, kortene selges
etter gammel ordning men at salgsinntekten fordeles til grunneierne minus en
forvaltningsavgift på 125,- per døgnkort som tilfaller Reisa Elvelag.
Alternativet er en utvidelse av sesongen og ny kortfordeling over hele elva, noe som
vil innebære store administrative utfordringer.
Saken behandles på nytt til høsten hvor det søkes en grundigere gjennomgang av
hvordan kortsalget i denne perioden skal gjennomføres for fremtiden.

Møtet hevet kl 12.30.
Rune Steinsvik
referent
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