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Valgmøte private grunneiere 2018 
 
 

Representantene fra hvert enkelt gårdsnummer innkalles med dette til årets valgmøte for valg 

av styremedlemmer og årsmøteutsendinger. 

 

Tid og sted: Onsdag 28.2.2018, kl 1900-2100, på auditoriumet på Nord-Troms 

videregående skole 
 

Møtte:  

 
Grunneiere: 

Gunnar Rasmussen, Grdnr 34 

Jan Harald Tørfoss, Grdnr 32 

Terje Nordberg, Grdnr 29 og 16 

Ivar Henning Jensen, Grdnr 37 

Jan Fosvoll, Grdnr 46 

Roald Storslett, Grdnr 22 

Jan Andre Slettli, Grdnr 41 

Steinar Rasmussen, Grdnr 25 

Reidun Kristiansen, Grdnr 23 

Dagfinn Kristiansen, Grdnr 20 

 

I tillegg møtte sekretær RE, Rune Steinsvik 

 

 
SAKSLISTE 
 

 
Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

  Godkjent 

 

 

Sak 2/18 Valg av 1 representant for private grunneiere til styret i Reisa Elvelag 

 

  Saksopplysning: 

  Styremedlem Jan Harald Tørfoss er i år på valg. 

 

Vedtak: 

Det ble fremmet to kandidater til styremedlem, Line Ørstad og Svein Erik 

Andersen. Avstemmingen ble etter enighet utført ved en stemme per møtt 

gårdsnummer. Avstemningen endte i favør Line Ørstad med 6 mot 5 stemmer 

og Line Ørstad er dermed nytt medlem i styret. Det ble deretter fremmet 

forslag om Roald Storslett som personlig vara, og dette ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 3/18 Valg av 15 utsendinger til årsmøtet og 4 varamedlemmer i rekkefølge  

   

  Saksopplysning: 

Årsmøtet gjennomføres i år den 20 mars. Saksliste vil publiseres på 

www.reisaelva.no. 

 

Vedtak: 

 De 15 valgte representantene til årsmøtet ble: 

Gunnar Rasmussen 

Jan Harald Tørfoss 

Terje Nordberg 

Ivar Henning Jensen 

Jan Fossvoll 

Roald Storslett 

Jan Andre Slettli 

Steinar Rasmussen    Vararepresentanter: 

Reidun Kristiansen    Arnt Magnus Gamst 

Dagfinn Kristiansen    Åse Gausdal 

Kyrre Elveskog     Merete Sundby 

Kyrre Pedersen    Idar Langstrand 

Tore Bilto 

Odd Johnsen 

Kjetil Halonen 

 

 

 

 

 

 

Referent: 28.2.2018 

Rune Steinsvik, sekretær RE 

 

 

 

 

 

Vedtektenes §6.1.1 Valgmøte for private grunneiere og rettighetshavere: 

Minimum 1 uke før valgmøtet skal det på hvert gårdsnummer velges en representant blant 

eierne av medlemseiendommene som skal representere det respektive gårdsnummeret på 

valgmøtet, jf. § 4.1.1. Valget blir gjort med vanlig simpelt flertall der hver medlemseiendom 

stemmer etter sin andel, jf. § 4.1.1. Dersom alle er enige om det, kan avstemming skje ved at 

hvert medlem har en stemme innenfor sin andel i laget. 

Den som blir valgt som representant for gårdsnummeret skal melde fra til styret om utfallet av 

valget og er ansvarlig for gjennomføring av neste års valg. Gårdsnummer som ikke 

velger representant, får ikke innflytelse på hvem som velges som utsending til årsmøtet. 

Representantene fra hvert enkelt gårdsdsnummer innkalles til valgmøtet. Valgmøtet velger: 

- 15 utsendinger til årsmøtet og 4 varamedlemmer i rekkefølge 

- 2 styrerepresentanter med 2 personlige varamedlemmer for to år av gangen, men slik 

at en representant står på valg etter ett år. 

Valget blir gjort med vanlig simpelt flertall der hver gårdsnummerrepresentant stemmer etter 

gårdsnummerets andel, jf. § 4.1.1. Dersom alle er enige om det, kan avstemming skje ved at 

hvert gårdsnummer har en stemme innenfor sin andel i laget. 

 

 

 


