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INNKALLING 

 
Til styremedlemmene i Reisa Elvelag 
 

• Odd K. Kristiansen 

• Harry Fyhn 

• Truls Bergmo 

• Terje Nordberg 

• Svein Erik Andersen 

• Lars Frihetsli 

• Knut Fredheim 

 

Gjenpart: 

• varamedlemmene i Reisa Elvelag 

 

 

Styremedlemmene i Reisa Elvelag innkalles med dette til styremøte 27. januar 2021 kl. 11.00 på 

Halti.  

 
SAKSLISTE 
 

 

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 2/21 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 26.10.2020  

 

 Vedtak: 

 

 

 

Sak 3/21 Daglig leder orienterer  

   

Saksopplysning: 

Generell orientering om daglig drift 

 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 4/21 Innkommet sak: forslag til ny ordning for kortsalg i Reisa Elvelag 

 

Saksopplysning: 

Det er kommet inn forslag om endring av ordning for kortsalg i Reisa Elvelag. 

Forslaget går ut på et tretrinns kortsalg:  

1. Først får grunneiere tilbud om kjøp av tildelte fiskekort mot betaling av 

forvaltningsavgift innen frist 1. april. De kan velge å betale for alle eller noen 

konkrete. Resten forblir i laget.  

2. Videre får lagets øvrige medlemmer (både grunneiere og fiskeberettigede) et 

tilbud om kjøp av fiskekort til eget personlig bruk innen 15. april.  

3. Dernest legges de resterende kort ut for åpent salg i markedet, på en nettside som 

administreres og eies av Reisa Elvelag.  
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Gjeldene praksis for kortsalg i Reisa Elvelag har i korte trekk vært følgende:  

1. Det er satt en frist for uttak av døgnkort for grunneiere. Etter denne datoen har 

elvelaget anledning til å legge ut kort på det åpne markedet for salg. Det vil 

likevel være mulighet å få ut døgnkort også etter denne datoen, dersom de ikke er 

lagt ut på det åpne markedet. Som følge av koronasituasjonen ble denne fristen 

forlenget i 2019. 

2. Praksisen har vært at grunneiere som har gitt beskjed om sine kort har fått tilgang 

til disse uten å måtte betale på forhånd. I slutten av sesongen har grunneier blitt 

fakturert for faktisk antall kort som er disponert..  

3. De fiskeberettigede betaler en forvaltningsavgift når de løser ut bygdekortet i 

forkant av sesongen. Avgiften er den samme uansett hvor mange døgn som 

benyttes.  

 

Se vedlegg merket 4/21 for innkommet sak i sin helhet.  

 

 

  Vedtak: 

 

 

 

 

Sak 5/21 Fiskeregler 2021  

   

Saksopplysning: 

I styremøte 26.10.2020 ble sesongen 2020 oppsummert og evaluert. I sak 45/20 

begynte planleggingen av sesongen 2021 og det ble diskutert potensielle endringer i 

fiskereglene. Det ble vedtatt å se nærmere på blant annet fang og slipp (rettet fiske), 

døgnkvote laks, soneinndeling, fiskeperiode, antall fiskekort, utstyrsbegrensning og 

fredning av gode gytekulper. Innspill og tilbakemeldinger fra 2020 sesongen ble tatt 

med videre i arbeidet.  

 

Daglig leder har utarbeidet et utkast til fiskeregler. Det er lagt inn flere 

endringsforslag og alternativer. Disse endringene, samt innkomne forslag og forslag 

som fremkommer på styremøte vil drøftes og stemmes over. Utkast til fiskeregler er 

tilgjengelig på elvelagets hjemmeside.  

 

Se vedlegg merket 5/21.  

 

Merknad: 

Det ble planlagt et informasjonsmøte for elvelagets medlemmer like etter nyttår. 

Planen for møte var å informere om resultatene fra 2020 sesongen, samt diskutere 

fiskeregler for 2021 og ny driftsplan. Som følge av restriksjoner fra sentrale 

myndigheter i forbindelse med koronapandemien er møtet utsatt. Ny vurdering fra 

myndighetene gjøres 18. januar. Møte vil da bli vurdert satt opp og gjennomført før 

styremøte 27. januar, altså i etterkant av utsending av saksliste. 

 

 

Vedtak: 
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Sak 6/21 Budsjett 2021  

   

Saksopplysning: 

Budsjettet vil i stor grad avhenge av hvordan fiskereglene blir. Det vil derfor legges 

frem flere alternativer til budsjett. Etter vedtak i sak 5/21 vil budsjettet kunne justeres 

noe før det endelig vedtas.  

 

Se vedlegg merket 6/21.  

 

Vedtak:  

 

 

 

Sak 7/21 Årsmøtedato 2021 

 

Saksopplysning: 

Datofeste årsmøte 2021. Årsmøtet må i henhold til vedtektene avholdes før 1. april. I 

forkant av årsmøte skal det avholdes valgmøte for grunneiere og fiskeberettigede.  

Saker til årsmøtet må være levert skriftlig innen 1. februar. Det skal avholdes et 

styremøte i forkant av årsmøte.  

 

Korona-situasjonen følges nøye, og det kan bli endringer som følge av dette.  

 

 

Vedtak:  

 

 

 

 

Sak 8/21 Tilbud og kontraktsforslag daglig ledelse/administrasjon Reisa Elvelag 

 

Saksopplysning: 

I sak 46/20 ga styret i RE styreleder mandat til å inngå videre forhandlinger med 

Arktisk Geotek AS angående daglig ledelse/administrasjon av RE. Nåværende 

kontrakt utgår i mai 2021 med mulighet for forlengelse. Styret ytret et ønske om å se 

kontrakten daglig ledelse/administrasjon i sammenheng med kontrakten for 

fiskeoppsyn som utgår etter 2022 sesongen.  

 

Arktisk Geotek har utarbeidet et tilbud og forslag til oppdragsavtale. Tilbud og forslag 

til oppdragsavtale vedlegges styret. Vedlegg merket 8/21.  

 

Vedtak: 

 

 

 
 

 

Storslett 12. januar 2021      

 

Harry Fyhn,  

Styreleder 

 Hermann O Hermansen,  

Daglig leder 
   

 


