Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 20. april 2018 fra kl. 09.30-10.15 på Halti.
Følgende møtte:
•
•
•
•
•
•
•

Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 ½)
På telefon fra Målselv
Lars Frihetsli (stemmeandel 1 ½)
På telefon fra Målselv
Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) - møteleder
Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3)
Frank Langånes (for Bjørn Mikkelsen) (stemmeandel 1 1/3)
Terje Nordberg (stemmeandel 1 ½)
Roald Storslett (for Line Ørstad) (stemmeandel 1½)

SAKSLISTE
Sak 25/18

Tilsetting av ny administrasjon til Reisa Elvelag
Saksopplysning:
Dette er en fortsettelse av sak 22/18.
Reisa Elvelag har etterspurt tilbud på drift av sekretariatet til Reisa Elvelag
gjennom avisen Framtid i Nord, og med frist 3.4.2018.
Vedtak fattet i sak 22/18:
1. Styremedlem Bjørn Willy Mikkelsen erklærte seg inhabil grunnet slektskap
med en av tilbyderne og deltar ikke i behandlingen av saken.
2. Det er innkommet to tilbud. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av
Lars Frihetsli, Terje Nordberg og Harry Fyhn, til å intervjue kandidatene og
komme frem til en anbefaling for tildeling av kontrakt.
Mandag 09.04.2018 har arbeidsgruppa møte med de to tilbyderne. På møtet
får partene diskutere hvordan de kan tenke seg å løse oppdraget, samt hvilke
krav som styret ønsker å få innfridd. Møtet avsluttes med ny tidsfrist for å
komme med tilbud i.h.t. kravene og handlingsrommet som er gitt. Ny dato er
18.04.2018.
Vedtak:
Styret i RE beslutter enstemmig å engasjere og vil inngå avtale med Arktisk
Geotek som ny administrasjon i Reisa Elvelag. Arbeidsgruppa får i oppdrag å
forhandle samt underskrive en prosjektavtale med Arktisk Geotek.
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Sak 26/18

Engasjering av juridisk bistand
Saksopplysning:
I sak 23/18 ble mottatt skriv fra 69° NORD Advokatfirma på vegne av
grunneiere i Reisa styrebehandlet. I slike saker mot RE der motparten har
engasjert advokat vil det i mange tilfeller være nødvendig å engasjere juridisk
bistand for å kunne behandle sakene på best mulig måte. Styreleder og daglig
leder ble gitt fullmakt til å sende ut forespørsler til advokatfirmaer.
Styreleder har fått svar på forespørsel fra advokatfirmaet Rekve Pleym ved
advokat Thor Hager Thorkildsen om at de kunne ta hånd om innkomne saker
mot styret i RE.
Vedtak:
Styret vedtar enstemmig å engasjere advokatfirmaet Rekve Pleym for saker
mot RE som krever juridisk bistand.

Møtet hevet kl. 10.15.
Referent
Harry Fyhn
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