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Odd K. Kristiansen
Harry Fyhn
Bjørn Mikkelsen
Terje Nordberg
Line Ørstad
Lars Frihetsli
Kåre Rasmussen

Gjenpart:
• varamedlemmene i Reisa Elvelag

Styremedlemmene i Reisa Elvelag innkalles med dette til styremøte 29 januar 2019 kl.
11:00-15.00 på Halti, møterom «Naika».
Det bemerkes at sak 1-10 vil bli behandlet før kl. 14.00. Line Ørstad fratrer møte ved
orientering av sak 11/19. Vara Roald Storslett blir orientert om saken og innkalt ved
behov.

SAKSLISTE
Sak 1/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:

Sak 2/19

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 22.11.2018
Vedtak:

Sak 3/19

Endring av saksnumre fra 2018 pga. oppdaget feil og godkjenning av
møteprotokoll fra telefonstyremøte 20.04.2018
Saksopplysning:
Det er oppdaget feil i enkelte saksnumre fra 2018. Det vil settes i gang en
prosess slik at dette blir rettet opp i. Det foreslås at sakene med feil saksnummer
får nye saksnummer slik at man unngår å måtte endre saksnummer for
resterende saker i 2018. Oppdaterte versjoner av saksliste og referat med
korrekte saksnumre vil publiseres på elvelagets hjemmeside.
På grunn av mangel på protokoll ble godkjenning av møteprotokoll fra
telefonstyremøte 20.04.2018 utsatt fra forrige styremøte 22.11.2018. Se vedlegg
3/19.
Vedtak:
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Sak 4/19

Daglig leder orienterer
Saksopplysning:
Generell orientering om daglig drift
Vedtak:

Sak 5/19

Honorar for utarbeidelse av juridiske dokumenter
Saksopplysning:
I forbindelse med pågående sak der RE er stevnet til Nord-Troms tingrett har
administrasjonen utarbeidet juridiske dokumenter til advokat. Dette arbeidet
fremgår ikke som en del av den daglige driften i henhold til arbeidskontrakt og
er dermed å regnes som tilleggsarbeid.
I tråd med arbeidskontrakt er det styret i RE som har det juridiske ansvaret, og
det bør derfor avklares honorar til administrasjon for slikt tilleggsarbeid.
Vedtak:

Sak 6/19

Dispensasjon ifbm. Villaksens år 2019
Saksopplysning:
I forbindelse med Villaksens år 2019 har NJFF Troms ønske om å arrangere
fiskedag for ungdom mellom 14-26 år i Reisaelva. De har derfor forespurt RE om
dispensasjon til fiske i henhold til årsmøtesak 13/2018, som gir mulighet for
dispensasjon til rekrutteringsfiske og lignende for utdanning- eller
opplæringsformål.
Vedtak:

Sak 7/19

Fiskeregler 2019
Saksopplysning:
Det ble diskutert ulike potensielle endringer i fiskereglene for 2019 under
styremøte 22.11.2018. Daglig leder har basert på signalene som fremkom på
møtet utarbeidet et utkast til fiskeregler. Utkast til fiskeregler er også tilgjengelig
på elvelagets hjemmeside. Se vedlegg merket 7/19.
Vedtak:

Sak 8/19

Budsjett 2019
Saksopplysning:
Utkast til budsjett 2019 ble diskutert på forrige styremøte 22.11.2018. Utkast til
budsjett er korrigert basert på innspill og drøfting som fremkom under møtet. Se
vedlegg merket 8/19.
Vedtak:
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Sak 9/19

Utbetaling av andel til grunneiere fra tidligere års overskudd
Saksopplysning:
Administrasjonen er gjort oppmerksom på at andel til grunneiere fra tidligere
års overskudd ikke er utbetalt slik det er vedtatt (sak 7/13). Det er vedtatt i sak
19/13 at andelen av overskuddet skal utbetales i henhold til delingsgrunnlaget
i rettsboka gjeldene da vedtaket ble fattet 12.04.2013. Administrasjonen har nå
igangsatt arbeidet med utregning av andel i henhold til fordelingsnøkkel.
Vedtak:

Sak 10/19

Årsmøtedato 2019
Saksopplysning:
Datofeste årsmøte 2019. Årsmøtet må i henhold til vedtektene avholdes før 1.
april. I forkant av årsmøte skal det avholdes valgmøte for grunneiere og
fiskeberettigede.
Vedtak:

Sak 11/19 behandles etter kl. 14.00.
Sak 11/19

RE stevnet til Nord-Troms tingrett
Saksopplysning:
Reisa Elvelag ble den 23.11.2018 stevnet til Nord-Troms tingrett av 69° NORD
Advokatfirma AS på vegne av enkelte grunneiere langs Reisaelva. Daglig
leder orienterer om status i saken. Stevningen vedlegges styret. Vedlegg
merket 11/19.
Innstilling til vedtak:
Orientering tas til etterretning.

Storslett 15. januar 2019
Harry Fyhn,
Styreleder

Hermann O Hermansen,
Daglig leder
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