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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 5 april 2018 fra kl. 1100- 1330 på Halti.  

 

 

Følgende møtte: 

• Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 ½)  

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

• Lars Frihetsli (stemmeandel 1 ½) 

• Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) - Møteleder 

• Bjørn Mikkelsen (stemmeandel 1 1/3) 

• Terje Nordberg (stemmeandel 1 ½) 

• Line Ørstad (stemmeandel 1 ½) 

 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 
Sak 19/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes, med tilføying av en sak 24/18 Valg av 

nestleder til styret. Saken behandles i møtet før sak 23/18. 

 

Sak 20/18 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 5.3.2018  

 

Vedtak: 

Protokollen fra 5.3.2018 godkjennes uten anmerkninger. 

 

Sak 21/18 Orienteringssaker:  

   

  Saksopplysning: 

1. Redigering av vedtekter etc etter endringer i årsmøtet 2018 

2. Statusoppdatering drift, overvåkningsprosjektet, kortuttak/salg, 

overgangsperiode mellom nåværende og nytt sekretariat etc 

3. Introduksjon av nytt styremedlem Line Ørstad 

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringssakene til etterretning. 

 

 

Sak 22/18 Gjennomgang av tilbud på drift av sekretariat til Reisa Elvelag 

   

Saksopplysning: 

Reisa Elvelag har etterspurt tilbud på drift av sekretariatet til Reisa Elvelag 

gjennom avisen Framtid i Nord, og med frist 3.4.2018.  

 

Det vil i møtet fremlegges informasjon om eventuelle tilbydere, og tilbudene vil 

gjennomgås med formål om å ende opp med styrets innstilling til en eventuell 

avtaleinngåelse. 

  

Vedtak:  

1. Styremedlem Bjørn Willy Mikkelsen erklærte seg inhabil grunnet slektskap 

med en av tilbyderne og deltar ikke i behandlingen av saken. 

2. Det er innkommet to tilbud. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 

Lars Frihetsli, Terje Nordberg og Harry Fyhn, til å intervjue kandidatene og 

komme frem til en anbefaling for tildeling av kontrakt. 

 

 



 

Side 2 av 2 

Sak 23/18 Mottatt skriv fra 69º NORD Advokatfirma AS på vegne av grunneiere i Reisa 

 

 Saksopplysning: 

Reisa Elvelag mottok 19.3.2018 et skriv fra 69º NORD Advokatfirma AS på vegne 

av grunneiere i Reisa, som krever styrebehandling. Skrivet vedlegges til styret, 

men er ellers unntatt offentlighet.  

 

  

Vedtak: 

1.  Styremedlem Line Ørstad meldte seg på stedet inhabil i behandlingen 

av sak 23/18 grunnet at hun er part i saken. Vara var ikke mulig å kalle 

opp på kort varsel, men styret var likevel ansett som beslutningsdyktig. 

Line fratrådte deretter møtet. 

 

2. Styret i Reisa elvelag har behandlet klagen på sak 6/18 fra 69º NORD 

Advokatfirma AS på vegne av grunneiere i Reisa. Styret har følgende 

synspunkter til klagen: 

•        Styret anser vedtakene i saken til å være innenfor styrets kompetanse 

som ledd i arbeidet for rasjonell drift av laget, og i henhold til lagets 

vedtekter. 

•        Styret anser vedtaket om omgjøring til 2 soner som innenfor sin 

myndighet jamtfør vedtektenes §8.2. Det foreligger ikke et minstekrav til 

antall soner annet enn at antallet skal være flertall (§10.2). Styret kan 

videre ikke se at denne soneinndelingen medfører en endring av det 

rettskraftige delingsgrunnlaget, i og med at vedtektenes §§10.1.1 og 

10.1.2 påpeker at kortfordelingen er innenfor en sone og ikke en enkelt 

eiendom. En kan heller ikke se at et er fremlagt dokumentasjon på en 

slik opphopning av fiskere eller et økonomisk tap slik anført i klagen. I 

forbindelse med salgsordning for salg av ørretkort i perioden 1-14 

september i årene 2015-2017 påpeker styret at dette var en etterfølger 

av gamle vedtekter og at styret i årets sesong har innført fiskeregler for 

ørretfisket som etterfølger døgnkortordningens intensjon. For sesongene 

2015-2017 har det blitt vedtatt tilbakebetaling av lagets ørretomsetning 

minus forvaltningsavgift i henhold til §11, til berørte grunneiere. 

•        På denne bakgrunn kan ikke styret se at det foreligger grunnlag for å 

reise søksmål. 

 

 

 
Sak 24/18 Valg av nestleder til styret 

 
Vedtak: 

Lars Frihetsli ble foreslått av styreleder Harry Fyhn, og ble enstemmig valgt til 

nestleder i styret. 

 

Møtet hevet kl 1330.  

 

 

Rune Steinsvik 

referent 


