Styret i Reisa Elvelag avholdt telefonstyremøte 01.03.2019 fra kl. 09.00- 10.45
på Halti
•
•
•
•
•
•

Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3)
Bjørn Mikkelsen (stemmeandel 1 1/3)
Terje Nordberg (stemmeandel 1 1/2)
Line Ørstad (stemmeandel 1 1/2)
Lars Frihetsli (stemmeandel 1 1/2)
Magnus Berg (stemmeandel 1 1/2)

Magnus Berg vara for Kåre Rasmussen.
Lars Frihetsli og Magnus Berg deltok på styremøte via skype fra Målselv.
Ikke møtt:
Odd K. Kristiansen tilgjengelig på telefon (stemmeandel 1 1/3).

SAKSLISTE
Sak 12/19

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

Sak 13/19

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 29.01.2019
Vedtak:
Møteprotokoll fra styremøte 29.01.2019 godkjent uten innvendinger.

Sak 14/19

Daglig leder orienterer
Saksopplysning:
1. Oppsummering vedrørende gjennomføringen av valgmøtene for private
grunneiere og fiskeberettigede.
2. Orientering om avholdt rettsmekling 28.02.2019 i forbindelse med at RE er
stevnet til Nord-Troms tingrett av en gruppe grunneiere i Reisaelva.

Vedtak:
Daglig leders orientering tatt til etterretning.
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Sak 15/19

Godkjenning av årsregnskap 2018
Saksopplysning:
Årsregnskapet for 2018 skal godkjennes og underskrives av styret i RE. Årsregnskapet
er utarbeidet av Halti Regnskap AS og er sendt til revidering. Revideringsstatus vil
ettersendes når denne er klar.
Se vedlegg merket 15/19 for årsregnskap 2018.

Vedtak:
Ferdig revidert årsregnskap 2018 godkjent uten innvendinger og signert.

Sak 16/19

Godkjenning av årsmelding 2018
Saksopplysning:
Årsmeldingen 2018 skal godkjennes og underskrives av styret i RE. Daglig leder har
utarbeidet forslag til årsmelding som vil gjennomgås på styremøte.
Vedlegg merket 16/19.

Vedtak:
Årsmelding 2018 godkjent uten innvendinger og signert.

Sak 17/19

Styrets videre behandling av sak 5/19 utsatt fra styremøte 29.01.2019
Saksopplysning:
Sak 5/19 ble i styremøte 29.01.2019 utsatt grunnet styrets ønske om å gjøre videre
utredning før det ble gjort vedtak i saken. Saken omhandler honorar til administrasjon
for utarbeidelse av juridiske notater til Reisa Elvelags advokat.

Vedtak:
Styreleder Harry Fyhn og nestleder Lars Frihetsli gitt fullmakt til å avtale timesats med
Arktisk Geotek uten videre styrebehandling. Enstemmig vedtatt.

Sak 18/19

Orientering om elvelagets strøm- og forsikringsavtaler
Saksopplysning:
En oversikt over strøm- og forsikringsavtalene til elvelaget vil bli lagt frem for
gjennomgåelse. Se vedlegg merket 18/19.

Vedtak:
Daglig leder gitt fullmakt til å reforhandle forsikringsavtaler med IF. Enstemmig
vedtatt.
Styret i RE avslutter strømavtale på elvelagets klekkeri. Enstemmig vedtatt.
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Sak 19/19

Styrets behandling av sak til årsmøte
Saksopplysning:
Det er fremmet et forslag til årsmøtesak 11/2019 som omhandler innføring av lik
forvaltningsavgift for sone Nerelva og sone Øverelva. Saken kom inn til styret etter
fristen 1. februar, men vil legges frem til behandling av styret. Om styret er enstemmig
vil saken tas videre til årsmøte hvor det på nytt blir stemt over om saken skal
behandles eller ikke. Se vedlegg merket 19/19.

Vedtak:
Styret i RE ikke enstemmig. Årsmøtesak 11/2019 blir ikke behandlet på årsmøte 2019.

Møte hevet 10.45.

Storslett 01. mars 2019

Joakim A. Olsen
Referent
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