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PROTOKOLL  

ÅRSMØTE I REISA ELVELAG 

Dato: 25.05.2021 fra kl. 18.00-20.55 

Sted: Kulturscenen på Halti, Nordreisa 

 

SAKSLISTE:  

Sak 1/2021 Valg av ordstyrer 

  Vedtak: 

  Årsmøte valgte styreleder Harry Fyhn til ordstyrer. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 2/2021 Valg av protokollfører 

 Vedtak: 

 Årsmøte valgte daglig leder Hermann O. Hermansen til protokollfører. 

Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 3/2021 Godkjenning av innkalling  

Vedtak: 

Årsmøte godkjente innkalling. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 4/2021 Informasjon om valg 

Orientering om årets valgmøter for grunneierne og de fiskeberettigede til 

informasjon for årsmøtet.  

 Vedtak: 

Fra de private grunneierne ble Terje Nordberg gjenvalgt for 2 år med Jan 

Harald Tørfoss som vara. Fra de fiskeberettigede ble Dag Åge Båtnes valgt inn 

i styret og erstatter Truls Bergmo. Fra Statskog overtar Magnus F. Berg som 

fast representant og erstatter Lars Frihetsli.   

  Orientering tatt til etterretning.  

 Styresammensetning fra og med årsmøte 2021: 

- Fra de private grunneierne: 

o Terje Nordberg med Jan Harald Tørfoss som personlig vara 

o Svein Erik Andersen med Roald Storslett som personlig vara 
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- Fra de fiskeberettigede: 

o Harry Fyhn, Odd K. Kristiansen og Dag Åge Båtnes med  

1. vara Johnny Bjerk, 2. vara Steinar Østgård og 3. vara Frank 

Langånes 

 

- Fra Statskog: 

o Magnus F. Berg og Knut Fredheim som faste styrerepresentanter 

 

Sak 5/2021 Godkjenning av fullmakter 

Vedtak: 

Fra rettighetshaverne møtte følgende delegater med stemmerett og/eller gyldige 

fullmakter. 

  Fra de fiskeberettigede: 

Harry Fyhn, Odd K. Kristiansen, Truls Bergmo, Dag Åge Båtnes, Johnny 

Bjerk, Steinar Østgård, Ola Solvang, Ragnhild Flåten Andreassen og Frits 

Sakshaug  

 Totalt 9 stemmer. 

 Fra de private grunneierne: 

Terje Nordberg, Svein-Erik Andersen, Jan-Harald Tørfoss, Arnt-Magnus 

Gamst, Odd Johnsen, Steinar Rasmussen, Roald Storslett, Jane Johansen, 

Tove-Mette Kristiansen 

 I tillegg ble det levert godkjent fullmakt fra Eirik Rognmo.  

 Totalt 10 stemmer.  

 Fra Statskog: 

Knut Fredheim og Magnus F. Berg 

  Totalt 15 stemmer.  

  Årsmøtet var representert med 34 av 50 berettigede stemmer.  

   

Fra administrasjonen møtte: 

 Hermann O. Hermansen og Joakim A. Olsen   

Øvrige deltakere på årsmøte: 

 Thomas Henriksen 
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Sak 6/2021 Godkjenning av sakliste 

  Vedtak: 

  Årsmøte godkjente saksliste uten innvendinger. Enstemmig vedtatt.  

  

Sak 7/2021 Valg av to representanter som sammen med ordstyreren skal underskrive 

protokollen 

Vedtak: 

Årsmøte valgte Roald Storslett og Jane Johansen til å underskrive protokoll 

sammen med ordstyrer Harry Fyhn. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 8/2021 Godkjenning av årsmelding 2020 

  Vedtak: 

  Årsmøte godkjente årsmelding 2020. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 9/2021 Godkjenning av regnskap for 2020 

 Vedtak: 

 Årsmøte godkjente regnskapet for 2020. Styret kommer tilbake med sak til 

neste årsmøte vedrørende disponering av fremtidige overskudd. Enstemmig 

vedtatt.  

 

Sak 10/2021 Informasjon om vedtatt budsjett og fiskeregler 

 Vedtak: 

 Orientering om budsjett og fiskeregler for 2021 tatt til etterretning. Styret 

merker seg de betraktninger som årsmøte kom med. Dette gjelder særskilt; å få 

ned kostnader knyttet til drift av laget, samt sterkere involvering av fagmiljø 

ved utarbeidelse av fiskeregler.  

 

Sak 11/2021 Godkjenning av driftsplan 2021-2025 

 Vedtak: 

Årsmøte godkjente driftsplan for perioden 2021-2025. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 12/2021  Årsmøtesak – Vedtektsendring vedrørende uttak av næringskort 

Terje Nordberg har fremmet sak til årsmøte med forslag om vedtektsendring. 

Saken omhandler ny praksis for uttak av næringskort på bakgrunn av 

styrevedtak i sak 4/21. Styret vedtok på styremøte 09.03.2021 å oversende 

saken uten innstilling.  



 

Side 4 av 5 
 

 

Årsmøte diskuterte saken og fremla følgende forslag til vedtak:  

 

På bakgrunn av den spesielle og høyst usikre situasjonen knyttet til Covid-19 

ber årsmøte styret om å utsette frist for uttak av fiskekort sesongen 2021.  

 

Bakgrunnen for forslaget er blant annet for å ha en bedre og mer grundig 

prosess i forkant av en slik type vedtak. I tillegg ønsker ikke Reisa Elvelag å 

utsette grunneiere som selger kort for økt risiko i en periode som allerede er 

preget av stor usikkerhet knyttet til Covid-19. Det legges opp til tett dialog 

mellom grunneiere og administrasjonen slik at kortsalget blir så optimalt som 

mulig for sammen å generere mest mulig salg. Økt salg for grunneierne betyr 

mer inntekt i form av forvaltningsavgift for Reisa Elvelag. I tillegg vil økt salg 

av kort via elvelaget generere inntekt for grunneiere som blir tildelt 

overskuddet. Bedre inntekt til elvelaget vil også på sikt bidra til lavere 

forvaltningsavgift for grunneierne og fiskeberettigede. Frem mot neste sesong 

må det gjøres en grundigere prosess rundt hvordan salget av fiskekort 

praktiseres. 

 Som følge av felles forslag fra årsmøte trakk Terje Nordberg forslaget om 

vedtektsendring.  

Vedtak: 

På bakgrunn av den spesielle og høyst usikre situasjonen knyttet til Covid-19 

ber årsmøte styret om å utsette frist for uttak av fiskekort sesongen 2021. 

Enstemmig vedtatt.  

 

Styret behandler sak vedrørende utsatt frist for uttak av fiskekort for sesongen 

2021 på e-post.  

    

 

Sak 13/2021 Årsmøtesak – fremtidig soneinndeling  

Med bakgrunn i diskusjoner på styremøte 27. januar 2021 vedrørende 

soneinndeling ifm. behandling av årets fiskeregler ønsker styret i RE å løfte 

diskusjonen rundt fremtidig soneinndeling i Reisaelva opp til årsmøte.  

 

 Vedtak: 

Årsmøte ønsker ikke å gå videre med et arbeid for å se på ny/justering av 

soneinndeling. Enstemmig vedtatt.  
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Møte hevet kl. 20.55 

 

Protokollført av, 

Hermann O. Hermansen 

Storslett 25. mai 2021  

  

 

 

------------------------------ 

Harry Fyhn 

 

 

------------------------------   ------------------------------ 

Roald Storslett    Jane Johansen      

 

herma
Stempel


