Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 29.01.2019 fra kl. 11.0014.45 på Halti
•
•
•
•
•
•
•

Idar Langstrand (stemmeandel 1 1/2)
Line Ørstad (stemmeandel 1 1/2)
Bjørn Mikkelsen (stemmeandel 1 1/3)
Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3)
Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3)
Lars Frihetsli (stemmeandel 1 1/2)
Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 1/2)

Idar Langstrand vara for Terje Nordberg.

SAKSLISTE
Sak 1/19

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

Sak 2/19

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 22.11.2018
Vedtak:
Møteprotokoll fra styremøte 22.11.2018 godkjennes uten innvendinger.

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:
Forslag for retting av saksnumre fra 2018 godkjennes uten innvendinger.
Møteprotokoll fra telefonstyremøte 20.04.2018 godkjennes uten innvendinger.
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Sak 4/19

Daglig leder orienterer
Saksopplysning:
Generell orientering om daglig drift
Vedtak:
Daglig leders orientering tas til etterretning.
Daglig leder lager egen sak med oversikt over elvelagets strømavtale og
forsikringer til neste styremøte.

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:
Saken utsettes. Styreleder og nestleder forbereder saken til neste styremøte.

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:
1. Styret i RE er positive til NJFF Troms sitt ønske om å arrangere fiskedag for
ungdom mellom 14-26 år i Reisaelva under Villaksåret 2019.
2. Styret i RE gir dispensasjon til fiske i henhold til årsmøtesak 13/2018. Tiltaket
må gjennomføres i løpet av fiskesesongen 2019. NJFF Troms må avklare
med grunneier for å få tillatelse til å gjennomføre ønsket tiltak. Enstemmig
vedtatt.

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:
1. Forslag Bjørn Mikkelsen: Stenge sone 19 som et tiltak for å hindre fisking i
viktige gyteområder for storlaks.
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Forslag Lars Frihetsli: Avgrense sone 19 til egen sone og derav begrense
antall fiskekort som et ledd i forbindelse med redusering av fiskepress i
viktige gyteområder for storlaks.
Votering: Forslag Bjørn M forkastet med 1 1/3 mot 8 2/3 stemmer. Forslag
Lars F enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak lyder: avgrense sone 19 til egen sone og derav begrense
fiskekort som et ledd i forbindelse med redusering av fiskepress i viktige
gyteområder for storlaks.
2. Forslag om å frede «all ho- og hannlaks over 5kg/80 cm i Reisaelva i 2019»
Forslag forkastet med 5 2/3 mot 4 1/3 stemme.
Vedtaket fra 2018 opprettholdes.
3. Styret i RE innfører forsinkelsesrenter/gebyrer på forfalte regninger som er
sendt fra Reisa Elvelag fra og med år 2019. Enstemmig vedtatt.
4. Styret i RE oppretter et ektefellekort pålydende kr 550,-.
Styret i RE oppretter en ny ordning for barne- og ungdomskort; et barnekort
for alder 12-16 år. Kortet er gratis, men det må likevel tas ut fiskedøgn.
Ungdomskort alder 17-20 år har ingen prisendring, kr. 550,-.
Forslagene er enstemmig vedtatt.
5. Styret i RE ønsker å presisere følgende på fiskekort i sone 1: alle fiskekort i
sone 1 er å regne som døgnkort gjeldende fra kl. 00:00 til 23:59. Enstemmig
vedtatt.

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:
Budsjett 2019 godkjennes uten innvendinger. Enstemmig vedtatt.

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:
Orientering tas til etterretning.
Forslag til drøftelse på grunneiermøte: alle beløp under kr. 50,- ivaretar Reisa
Elvelag. Lages som egen sak på grunneiermøte. Det må også informeres om
utbetaling av tidligere års overskudd på grunneiermøte.
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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:
Daglig leder sjekker muligheten for å avholde årsmøte 20.03.19 eller 21.03.19
fra kl. 18.00 på Nord-Troms VGS eller idrettshallen.
Telefonstyremøte i forkant av årsmøte settes 01.03.19 fra kl. 09.00. Enstemmig
vedtatt.

Sak 11/19 behandlet etter kl. 14.00.
Line Ørstad fratrådte møte ved orientering av sak 11/19.
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.
Rettsmekling er satt til 28.02.19 kl. 10.00 i Tromsø. Det ønskes at en
styrerepresentant fra hver av partene fiskeberettigede, grunneiere og Statskog
deltar på rettsmekling fra Reisa Elvelag. Enstemmig vedtatt.
Fremkommer ingen løsning er saken berammet retten 28.05.19-30.05.19.

Møtet hevet kl. 14.45.
Storslett 29. januar 2019

Joakim A. Olsen
Referent
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