Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 22.11.2018 fra kl. 09.0014.00 på Halti
Følgende møtte:
•
•
•
•
•
•
•

Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3)
Bjørn Mikkelsen (stemmeandel 1 1/3)
Terje Nordberg (stemmeandel 1 ½)
Line Ørstad (stemmeandel 1 ½)
Lars Frihetsli (stemmeandel 1 ½)- møteleder
Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 ½)
Frank Langånes (stemmeandel 1 1/3)

Frank Langånes vara for Harry Fyhn.

SAKSLISTE
Sak 30/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes uten innvendinger.

Sak 31/18

Godkjenning av møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte 20.6.2018 og
telefonmøte 20.04.2018
Saksopplysning:
Telefonmøte 20.04.2018 ble holdt i forbindelse med tilsetting av nytt sekretariat
og engasjering av advokat vedrørende sak mot elvelaget. Møtet ble ikke
protokollført da det var i overgangsfasen mellom ny og gammel administrasjon
og de ikke var tilstede.
Vedtak:
Møteprotokoll fra 20.06.2018 godkjennes uten anmerkninger. Protokoll fra
telefonmøte 20.04.2018 utarbeides og godkjenning utsettes til neste styremøte.

Sak 32/18

Daglig leder orienterer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fangststatistikk fra årets sesong
Status overvåkningsprogrammet
Kortsalg og erfaringer med ny ordning for sjøørretfiske
Fisketellesystem; info og pris på ulike alternativer
Oppdatering på status i sakene mot elvelaget
Generell orientering om daglig drift.

Se vedlegg merket 32/18
Vedtak:
Daglig leders generelle orientering tas til etterretning.
Styret gir daglig leder tillatelse til å omdisponere overskuddsmidler fra
overvåkningsprogrammet 2018 til et forprosjekt for fisketellesystem. Daglig leder
utarbeider søknad om omdisponering av midler til Fylkesmannen i Troms og
Miljødirektoratet.
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Sak 33/18

Årets oppsynsaktivitet:
Saksopplysning:
Presentasjon av oppsynsrapporten og generelt om årets oppsynssesong.
Se vedlegg merket 33/18.
Innstilling til vedtak: Tas til etterretning
Vedtak:
Oppsynsrapport reiser spørsmål om manglende markering av eiendommer.
Styret vedtar at daglig leder følger opp og minner på at grunneier (den
ansvarlige) som tar ut næringskort har merkeplikt av sine eiendom(mer) og sine
samarbeidseiendom(mer). Merking på øvre og nedre grense.

Sak 34/18

Fiskeregler 2019:
Saksopplysning:
Daglig leder presenterer erfaringer og tilbakemeldinger fra årets sesong som
benyttes som grunnlag for drøfting av potensielle endringer til sesongen 2019.
Endelige fiskeregler vedtas i neste styremøte.
Vedtak:
Styret har diskutert og drøftet ulike potensielle endringer i fiskereglene for 2019.
Styret ber daglig leder lage et utkast til fiskeregler for 2019 basert på de
signaler som fremkom i møtet. Fiskereglene behandles endelig på neste
styremøte.

Sak 35/18

Foreløpig regnskapsrapport 2018:
Saksopplysning:
Halti Regnskap AS har utarbeidet en foreløpig regnskapsrapport for 2018.
Daglig leder vil under styremøte fremskrive hvilke inntekter og kostnader som
ventes i nov/des.
Se vedlegg merket 35/18.
Vedtak:
Foreløpig regnskapsrapport tas til etterretning.

Sak 36/18

Budsjett 2019:
Saksopplysning:
Daglig leder presenterer utkast til budsjett som grunnlag for drøfting. Endelig
budsjett for 2019 vedtas i neste styremøte.
Vedtak:
Utkast til budsjett korrigeres basert på innspill og drøfting som fremkom under
møtet. Endelig budsjett vedtas på neste styremøte.
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Sak 37/18

Foreløpig møteplan 2019:
Saksopplysning:
Daglig leder presenterer utkast til møteplan for styremøter, årsmøte og
valgmøter 2019.
Vedtak:
Vedtar møteplan etter korrigering.

Sak 38/18

Innspill til administrasjon/styre:
Saksopplysning:
Gjennom sesongen mottar administrasjonen en rekke innspill fra ulike
interessenter. Daglig leder presenterer mottatte innspill som grunnlag for
diskusjon. Et utvalg er listet opp nedenfor:
1. Bedre tilrettelegging med skilt og informasjon for de viktigste fiskekulpene
langs Reisaelva.
2. Desinfisering av fiskeutstyr for innenbygdsfiskere.
3. Prissetting på forvaltningsavgift for både næringskort og innenbygds
fiskekort. Spesielt fokus på prissetting rundt innenbygds fiskekort for ungdom
i forbindelse med fremtidig rekruttering.
Vedtak:
Innkomne innspill diskuteres og vil bli vurdert i videre arbeid med budsjett og
fiskeregler for 2019.

Sak 39/18

Prosjekt Villakssenter i Nordreisa:
Saksopplysning:
Prosjekteier Nordreisa kommune har fått bevilget midler til et forprosjekt som
skal utrede, planlegge og beskrive muligheten for å etablere et Villakssenter i
tilknytning til Halti. Prosjektet skal bidra til verdiskapning økonomisk, økologisk og
kulturelt. Reisa Elvelag er forespurt om å delta i styringsgruppen for prosjektet.
Første oppstartsmøte ble holdt 29.10.2018. Daglig leder deltok fra RE og vil
orientere om prosjektet. Diskutere og avgjøre hvem som skal representere RE
videre i dette arbeidet.
Vedtak:
Styret er positive til forprosjektet og vedtar at RE skal være delaktig i prosjekt
Villakssenter i Nordreisa. Styreleder representerer RE videre i dette arbeidet.
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Sak 40/18

Villaksens år i 2019
Saksopplysning:
I 2019 er det villaksens år og i den forbindelse ønsker Norges jeger- og
fiskerforbund (NJFF) å markere dette i flere av landets elver. Fylkessekretær i
Troms, Karl Petter Johansen med kontorsted på Halti er invitert for å orientere
om villaksens år og hva NJFF i Troms planlegger av markeringer. En markering
av dette er ønskelig å få til i Reisaelva i samarbeid med blant annet Reisa
Elvelag.
Vedtak:
Styret tar orienteringen fra Karl Petter til etterretning og stiller seg positiv til
Villaksens år 2019.

Møtet hevet kl. 14.00.
Joakim A. Olsen
referent
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