
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REISA ELVELAG 

Det innkalles herved til årsmøte i Reisa Elvelag torsdag 19. mars kl. 18.00 på Nord-Troms 

videregående skole. Årsmøtet blir kunngjort med annonse i Framtid i Nord fredag 21. februar. 

Saksdokumenter vil legges ut på www.reisaelva.no senest onsdag 5. mars. Det vil orienteres 

om årsmøtesaker på valgmøtene.  

 

SAKSLISTE:  

Sak 1/2020 Valg av ordstyrer 

Sak 2/2020 Valg av protokollfører 

Sak 3/2020 Godkjenning av innkalling  

Sak 4/2020 Informasjon om valg 

Orientering om årets valgmøter for grunneierne og de fiskeberettigede til 

informasjon for årsmøtet.  

Sak 5/2020 Godkjenning av fullmakter 

Sak 6/2020 Godkjenning av sakliste 

Sak 7/2020 Valg av to representanter som sammen med ordstyreren skal underskrive 

protokollen 

Sak 8/2020 Godkjenning av årsmelding 2019 

  Vedlegg merket 8/2020 

Sak 9/2020 Godkjenning av regnskap for 2019 

  Vedlegg merket 9/2020 

Sak 10/2020 Informasjon om vedtatt budsjett og fiskeregler 

  Vedlegg merket 10/2020 

Sak 11/2020  Valg av styreleder for 2 år 

 

Sak 12/2020  Årsmøtesak - forvaltningsavgift 

Terje Nordberg har fremmet saker til årsmøte. Styret vil vedta innstilling til 

saken på styremøte 27. februar. Vedlegg merket 12/2020.  

 

Sak 13/2020 Årsmøtesak – diverse 

Dag Åge Båtnes har fremmet saker til årsmøte. Styret vil vedta innstilling til 

saken på styremøte 27. februar. Vedlegg merket 13/2020.  

 

http://www.reisaelva.no/


 

Sak 14/2020 Årsmøtesak – Villakssenter 

Forprosjekt villakssenter har som formål å utrede, planlegge og beskrive 

muligheten for å etablere et villakssenter i tilknytning til Halti-bygget på 

Storslett. Forprosjektet skal ferdigstilles våren 2020. Årsmøte skal drøfte 

hvilken rolle man ser for seg at elvelaget skal kunne ha i et potensielt fremtidig 

villakssenter.  

Styret vil vedta innstilling til saken på styremøte 27. februar. Utfyllende 

informasjon om forprosjektet vil sendes ut med saksdokumentene. Vedlegg 

merket 14/2020. 

 

Sak 15/2020 Årsmøtesak – vedtektsendring §13 Regelbrudd 

I henhold til §13 kan styret iverksette sanksjoner ved brudd på regler fastsatt av 

lagets styre/årsmøte. Sanksjoner som kan iverksettes er bortvisning, 

ekskludering fra alt fiske i inntil 2 påfølgende sesonger, midlertidig sperre 

retten til å selge næringskort og samarbeide med andre grunneiere i inntil 2 år. 

Styret kan også politianmelde forhold.  

  Styret undersøker muligheten for å kunne innføre økonomisk straff i form av 

bot for brudd på fiskeregler. Dersom dette lar seg gjennomføre må det en 

vedtektsendring til. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre på nåværende 

tidspunkt vil saken trekkes fra sakslisten.  

  

 

 

Storslett 19. februar 2020  

Harry Fyhn,       Hermann O. Hermansen, 

Styreleder       Daglig leder   

 


