Styret i Reisa Elvelag avholdt ekstraordinært styremøte 20. juni 2018 fra kl. 08.30-10.15
på Halti.
Følgende møtte:
•
•
•
•
•
•

Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) - møteleder
Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3)
Bjørn Mikkelsen (stemmeandel 1 1/3)
Terje Nordberg (stemmeandel 1 ½)
Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 ½)
Magnus Foshaug Berg (stemmeandel 1½)

Magnus Foshaug Berg vara for Lars Frihetsli. Kåre og Magnus deltok på møte via
telefon fra Moen i Målselv.
Ikke møtt:
• Roald Storslett (innkalt vara for Line Ørstad)
Merknad:
Det er oppdaget feil i saksnumrene til de tre første sakene på sakslisten. Disse er nå
erstattet med nye nr. som følger fra siste sak i 2018 (sak 40/18). Ny saksnumre er sak
41/18, 42/18 og 43/18. Mer info, se saksopplysning og vedtak i sak 3/19.

SAKSLISTE
Sak 41/18

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

Sak 42/18

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 5.4.2018
Vedtak:
Møteprotokoll fra 05.04.2018 godkjennes uten anmerkninger.

Sak 43/18

Daglig leder orienterer:
Saksopplysning:
1. Kort presentasjon av meg selv og Arktisk Geotek
2. Generell orientering: salg av fiskekort, økonomi, henleggelse av sak etc.
Vedtak:
Styret tar orienteringssakene til etterretning.
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Sak 27/18

Oppfølging og utvikling av sak 5/18
Saksopplysning:
Sak 5/18 kulepunkt 4 omhandlet brudd på vedtekter og fiskeregler. I lys av
denne saken og spørsmålet rundt bruken av næringskort har grunneier XX gått
videre og engasjert advokat i forkant av fiskesesongen 2018. Reisa Elvelag
mottok brev fra advokat Østgård 28.05.2018 på vegne av grunneier XX.
Deler av saken er unntatt offentligheten.
Vedtak:
Styret opprettholder vedtaket fattet i sak 5/18 i forhold nr. 4 fra sak 35/17.
Grunneier XX ekskluderes fra fiske i 2 år.

Sak 28/18

Påstander om salg av fiskekort på annen manns grunn
Saksopplysning:
Grunneier XX har fremlagt påstander om brudd på lagets vedtekter, da
grunneier hevder det har foregått salg av fiskekort på annen manns grunn helt
siden 2010. Saken er unntatt offentligheten.
Vedtak:
1. Reisa Elvelag forholder seg til gjeldende matrikkel og rettighetsliste
vedrørende kjøp og salg av fiskekort.
2. Oppsynet rapporterer inn til Reisa Elvelag om eventuelle
uoverensstemmelser og brudd på gjeldende vedtekter og fiskeregler ved
elva. Styret har reaksjonsmulighet i henhold til §13 ved brudd på vedtekter
og fiskeregler.
3. Grunneiere må løse privatrettslige konflikter seg imellom. Styret minner om
at grunneiere plikter å merke sine eiendommer tydelig.

Sak 29/18

Oppfølging og utvikling av sak 23/18
Saksopplysning:
Reisa Elvelag mottok 19.3.2018 et skriv fra 69º NORD Advokatfirma AS på vegne
av grunneiere i Reisa. Saken ble tatt opp på styremøtet 05.04. Deler av saken
er unntatt offentligheten.
Vedtak:
Styreleder og daglig leder tar saken videre.

Møtet hevet kl. 10.15.
Hermann O Hermansen
Referent
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