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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 4 januar 2018 fra kl. 1100- 1615 på Halti.  

 

 

Følgende møtte: 

 

• Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 ½) – møteleder 

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

• Lars Frihetsli (stemmeandel 1 ½) 

• Jan H. Tørfoss (stemmeandel 1 ½) 

• Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) 

• Bjørn Mikkelsen (stemmeandel 1 1/3) 

• Terje Nordberg (stemmeandel 1 ½)  

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 
Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Godkjent 

 

 

Sak 2/18 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 30.11.2017  

 

Vedtak: 

Godkjent 

 

Sak 3/18 Orienteringssaker:  

   

  Saksopplysning 

1. Siden sist møte er det kommet inn forespørsel til Reisa elvelag om 

deltakelse i organisasjonen Norske Lakseelver. Norske Lakseelver er 

næringsorganisasjon for rettighetshavere (og forpaktende foreninger) 

til fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. For mer informasjon se 

www.lakseelver.no  

2. Halti nasjonalparksenter AS og Nordreisa kommune driver for tiden og 

jobber med et forprosjekt for et regionalt villakssenter i Nordreisa, og 

har tatt kontakt med Reisa Elvelag for å høre om vi er interessert i å ha 

en rolle. De vil utarbeide et kort informasjonsnotat om dette og sende 

til laget i forkant av styremøtet.  

 

Vedtak: 

1: Reisa elvelag går ikke videre med saken. 

2: Styret tar saken til etteretning. 

 

 

Sak 4/18 Styrets videre behandling av sak 32/17- kulepunkt 4, utsatt fra styremøte 

30.11.2017 

   

Saksopplysning 

Sak 32/17- kulepunkt 4 ble i styremøtet 30.11.2017 utsatt grunnet styrets ønske 

om å gjøre videre utredninger før det ble gjort vedtak i saken. Saken 

omhandler krav fra grunneier om refusjon av tapt inntekt grunnet endring i 

fiskeordning sesongen 2017. Det vil under møtet fremlegges et juridisk notat om 

saken, for diskusjon. 

 

Se vedlegg merket 32/17 

http://www.lakseelver.no/
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Vedtak:  

1 Styret kan ikke etterkomme kravet fra grunneier. Grunneier har hatt tilgang til 

fiske selv om forutsetningene ble noe endret tett opp mot sesongen.  

2 Styret vil fremme forslag om vedtektsendring til årsmøtet der det datofestes 

når fiskereglene skal være vedtatt og ikke lengre kunne endres for 

inneværende sesong, med mindre det kommer pålegg fra myndigheter. 

 

Sak 5/18 Styrets videre behandling av sak 35/17- kulepunktene 2 og 4, utsatt fra 

styremøte 30.11.2017 

 

 Saksopplysning 

Sak 35/17- kulepunkt 4 ble i styremøtet 30.11.2017 utsatt grunnet styrets ønske 

om å gjøre videre utredninger før det ble gjort vedtak i saken. Sakene 

omhandler: 

2. Fiske uten gyldig fiskekort og potensiell forfalskning av bygdekort 

4. Potensielle brudd på vedtekter/fiskeregler fra næringsaktør 

 

Styret har siden møtet 30.11 innhentet ytterligere beslutningsinfo fra juridisk 

ekspertise. Denne forelegger ikke i skrivende stund, men vil bli ettersendt 

og/eller bli lagt frem under møtet. 

  

Vedtak: 

2: I forhold nr 2 fra sak 35/17: Reisa elvelag politianmelder fisker xx for fiske uten 

gyldig fiskekort og forfalskning av fiskekort. 

 

4: I forhold nr 4 fra sak 35/17: På bakgrunn av oppsynets observasjon av og 

kopi av fiskekort solgt av grunneier xy, mener styret at grunneier har påført 

fiskekortene eiendommer hvor vedkommende ikke har fiske/næringsrett. 

Videre at det har vært ureglementertheter rundt påført informasjon på 

fiskekortene, samt at det har foregått ureglementert framleie/videresalg. Dette 

innebærer brudd på lagets vedtekter/fiskeregler. 

Styrets reaksjonsmulighet er derimot begrenset til vedtektenes §13 som 

innebærer at brudd på vedtekter/fiskeregler kan medføre ekskludering fra fiske 

i inntil 2 sesonger. 

Grunneier xy ekskluderes fra fiske i 2 år. 

 

Styret vil til neste årsmøte fremme forslag om vedtektsendring som innebærer 

større mulighet for reaksjon ved vedtektsbrudd. 

 

 

Sak 6/18 Fiskeregler 2018 

 

 Saksopplysning 

I sak 36/17 ble det diskutert ulike potensielle endringer i fiskereglene for 2018. 

Daglig leder har basert på de signaler som ble gitt i møtet utarbeidet et utkast 

til fiskeregler 2018. Se vedlegg merket 6/18 

  

Vedtak: 

  Vedtatt enstemmig: 

1: Forslag til fiskeregler vedtas med de endringer som framkom i møtet. 

 2: Samarbeidsavtaler med flytting av kort mellom gård/br.nummer tillates. 

   

Protokolltilførsel: De fiskeberettigede ønsker protokollført at de er uenige i 

prinsippene rundt bruken ved flytting av kort over gård/br.nummer. 

 

 

 

 

Sak 7/18 Budsjett for 2018 
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Saksopplysning 

Daglig leder har utarbeidet utkast til budsjett, presentert under styremøte som 

grunnlag for drøfting. Budsjettet korrigeres fortløpende gjennom innspill under 

møtet. Se vedlegg merket 7/18 

 

  

Vedtak: 

Budsjettet vedtas 

 

Sak 8/18 Møtegodgjørelser 

 

Saksopplysning 

Det hersker uklarheter om hvilke kriterier som må ligge til grunn for at det skal 

utbetales møtegodgjørelser til styret. Det fremgår ikke av vedtekter eller 

årsmøtesak 13/16 hva som dekkes av «honorar til styremøter settes til 1800,-

/møte».  

 

 

Det bør derfor diskuteres om følgende typer møter gir rett til møtegodgjørelser; 

▪ Årsmøte 

▪ Valgmøter for grunneiere/fiskeberettigede 

▪ Deltakelse på arrangementer i RE regi, eller som representant for RE 

▪ Lokal salgsdag/trekning av åpningsdøgn 

 

 

  

Vedtak: 

Møtegodtgjørelse gis ved møte i embeds medfør. DVS at det vil utbetales om 

det pålegges at styremedlem møter. 

 

Sak 9/18 Møteplan 2018 

 

Saksopplysning 

I forbindelse med sesongen 2018 ønskes det at det diskuteres frem et forslag til 

møteplan for styremøter/årsmøter, for å sikre at gjennomføring og frister holdes 

i henhold til vedtektene, samt at de gjennomføres til hensiktsmessige 

tidspunkter. Se vedlagt forslag til årshjul for diskusjon merket 9/18 

 

  

Vedtak: 

Styret har datofestet møter 1 halvår 2018 hvor årsmøtet berammes til 20 mars, 

neste styremøte til 5 mars, samt at det skal gjennomføres valgmøter for 

fiskeberettigede og private grunneiere i februar. 

 

 

 

Sak 10/18 Foreløpig evaluering av sekretariatavtale med Halti Næringshage 

 

Saksopplysning 

Kontrakten med Halti Næringshage AS er en avtale på 1+2 år hvor det etter et 

år skal gjøres en evaluering på om partene ønsker å fortsette samarbeidet. I 

forbindelse med årets slutt passer det fint å gjøre en foreløpig evaluering av 

samarbeidet. Daglig Leder i Halti Næringshage, Marius Johansen inviteres til å 

delta på denne saken. Se vedlagt avtale med Halti Næringshage merket 

10/18. 

  

Vedtak: 

Styret er fornøyd med gjennomføring av oppdraget/avtalen, og vedtar å 

forlenge den ut avtaleperioden. 
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Møtet hevet kl 1615.  

 

 

Rune Steinsvik 

referent 


