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Innkalling valgmøte private grunneiere 2021 
 

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

av styremedlemmer og årsmøteutsendinger. 
 

Tid: Onsdag 10. mars 2021 kl. 18.00-20.00 

Sted: Halti 

 

Reisa Elvelag følger til enhver tid gjeldende smittevernregler og det kan derfor komme endringer på 

kort tid som følge av nasjonale restriksjoner.  
 

 
SAKSLISTE 
 

 

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 2/21 Valg av representant for private grunneiere til styret i Reisa Elvelag 

 

  Saksopplysning: 

  Styremedlem Terje Nordberg er i år på valg. 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 3/21 Valg av 15 utsendinger til årsmøtet og 4 varamedlemmer i rekkefølge  

   

  Saksopplysning: 

Årsmøtet gjennomføres i år torsdag 25. mars. Saksliste vil publiseres på 

www.reisaelva.no. 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 4/21 Orientering om årsmøtesaker 

 

  Saksopplysning: 

 Det vil opplyses om innkomne årsmøtesaker. Årsmøteinnkalling vil bli sendt ut i 

forkant av valgmøte slik at styret bekjentgjør hva som skal behandles på årsmøtet.  

 

Innstilling til vedtak: 

Orientering tatt til etterretning. 

 

  Vedtak: 
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Sak 5/21 Påminnelse og orientering vedrørende utbetaling av grunneierandel fra tidligere 

års overskudd i RE 

  

Saksopplysning: 

Saken ble opplyst om på forrige valgmøte i 2020, men gjentas igjen da det fortsatt er 

flere grunneiere som ikke har krevd sin grunneierandel.  

 

Det er vedtatt i sak 19/13 at andelen av overskuddet i perioden 2006-2009 fra gammel 

ordning skal utbetales i henhold til delingsgrunnlaget i rettsboka gjeldene da vedtaket 

ble fattet 12.04.2013. Dette utgjør kr 305 103,-. 

 

I sak 53/19 ble resterende midler fra det gamle utbyttefondet etter overskudd i 2011 

vedtatt utbetalt. Dette utgjør kr 209 758,-.  

 

Utbetalingen av andelen er igangsatt.  

 

  Innstilling til vedtak: 

  Orientering tatt til etterretning. 

 

 

Vedtak: 

 

 

 
 

 

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 gårdsnummer 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. 

 
 

Hermann O. Hermansen 

Daglig leder,  

Reisa Elvelag 


