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PROTOKOLL ÅRSMØTE I REISA ELVELAG 

Tid: 09.06.2020 fra kl. 18.00-21.15 

Sted: Kulturscenen på Halti, Nordreisa 

 

SAKSLISTE:  

Sak 1/2020 Valg av ordstyrer 

Vedtak: 

 Årsmøtet valgte styreleder Harry Fyhn til ordstyrer. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 2/2020 Valg av protokollfører 

 Vedtak: 

 Årsmøtet valgte daglig leder Hermann O. Hermansen til protokollfører.  

Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 3/2020 Godkjenning av innkalling  

 Vedtak:  

 Avvik i innkalling. Det var opplyst om møtested på Nord-Troms Vgs. kantina og ikke 

Halti Kulturscene. Møtested for utsatt årsmøte var endret fra planlagt møtested pga. 

corona-situasjonen. I selve innkallingseposten og info på hjemmesiden var riktig 

møtested oppgitt. Representant fra administrasjonen var ved Nord-Troms Vgs. i 

perioden før møtestart i tilfelle enkelte årsmøterepresentanter møtte opp der.  

 

Årsmøtet godkjente innkalling. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 4/2020 Informasjon om valg 

Orientering om årets valgmøter for grunneierne og de fiskeberettigede til informasjon 

for årsmøtet. 

  Vedtak: 

Fra de private grunneierne ble Svein-Erik Andersen valgt inn i styret og erstatter Line 

Ørstad. Fra de fiskeberettigede ble Harry Fyhn og Odd K. Kristiansen gjenvalgt. Fra 

Statskog tiltrer Knut Fredheim styret og erstatter Kåre Rasmussen.  

 

Orientering tatt til etterretning. 

 Styresammensetning fra årsmøte 2020:  

- Fra de private grunneierne: 

Terje Nordberg med Jan-Harald Tørfoss som personlig vara 

Svein Erik Andersen med Roald Storslett som personlig vara 

  

- Fra Statskog: 

Lars Frihetsli og Knut Fredheim som faste styrerepresentanter med  

Magnus Foshaug Berg som vara.  
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- De fiskeberettigede: 

Harry Fyhn, Truls Bergmo og Odd. K. Kristiansen med  

1. vara Johnny Bjerk, 2. vara Steinar Østgård og 3. vara Frank Langånes.  

 

Sak 5/2020 Godkjenning av fullmakter 

Vedtak:  

Fra rettighetshaverne møtte følgende delegater med stemmerett og/eller gyldige 

fullmakter.  

 Fra de fiskeberettigede: 

Harry Fyhn, Odd K. Kristiansen, Truls Bergmo, Steinar Østgård, Ola Solvang, Bjørn 

Mikkelsen, Dag Åge Båtnes, Johnny Bjerk, Frank Langånes, Rune Steinsvik, 

Ragnhild Flåten Andreassen.  

 I tillegg ble det levert godkjente fullmakter fra Hallgeir Bergmo og Ronny Mikkelsen.  

 Totalt 13 stemmer.  

 Fra de private grunneierne: 

Terje Nordberg, Svein-Erik Andersen, Jan-Harald Tørfoss, Arnt-Magnus Gamst, Odd 

Johnsen og Steinar Rasmussen. 

 I tillegg ble det levert godkjent fullmakt fra Åse Gausdal, Jan Fossvoll, Eskil Vollstad 

og Ivar Henning Jensen.  

 Totalt 10 stemmer.  

 Fra Statskog: 

Lars Frihetsli og Knut Fredheim   

 Totalt 15 stemmer.  

  Årsmøtet var representert med 38 av 50 berettigede stemmer.  

 

Sak 6/2020 Godkjenning av sakliste 

  Vedtak: 

  Årsmøtet godkjente saksliste uten innvendinger. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 7/2020 Valg av to representanter som sammen med ordstyreren skal underskrive 

protokollen 

 Vedtak: 

Årsmøtet valgte Arnt-Magnus Gamst og Johnny Bjerk til å underskrive protokollen 

sammen med ordstyrer Harry Fyhn. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 8/2020 Godkjenning av årsmelding 2019 

  Vedtak: 

  Årsmøtet godkjente årsmelding 2019. Enstemmig vedtatt.  
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Sak 9/2020 Godkjenning av regnskap for 2019 

  Vedtak: 

  Årsmøtet godkjente regnskapet for 2019. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 10/2020 Informasjon om vedtatt budsjett og fiskeregler 

  Vedtak: 

  Orientering om budsjett og fiskeregler for 2020 tatt til etterretning.  

 

Sak 11/2020  Valg av styreleder for 2 år 

 Vedtak: 

Harry Fyhn gjenvalgt som styreleder for 2 nye år. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 12/2020  Årsmøtesak - forvaltningsavgift 

Terje Nordberg har fremmet saker til årsmøte, se vedlegg merket 12/2020.  

Utdrag fra sakene: 

1. Ulik pris på forvaltningsavgift for de fiskeberettigede. En forfordeling uten 

hjemmel i vedtektene 

2. Forfordeling av pris for forvaltningsavgift for Statskog i Øverelva 

 

Styret vedtok på styremøte 27.02.2020 følgende innstilling til saken (styresak 19/20): 

Styrets innstilling: 
Det er opp til styret å vedta priser for forvaltningsavgift. Styret forholder seg til det 

enstemmige vedtaket i behandlingen av forvaltningsavgift under sak 4/20 Fiskeregler 

2020.  

 

Lavere forvaltningsavgift i Øverelva er begrunnet med at Øverelva er et mer 

utilgjengelig område for allmenn fiske. Lavere sats for ungdom og ektefelle er et tiltak 

for økt rekruttering.  

Vedtak: 

Årsmøtet vedtar styrets innstilling. Enstemmig vedtatt. Signaler fra årsmøtet 

vedrørende forvaltningsavgift tas med i jobben med fiskeregler for 2021.  

 

 Sak 13/2020 Årsmøtesak – diverse 

Dag Åge Båtnes har fremmet saker til årsmøte, se vedlegg merket 13/2020.  

Utdrag fra sakene: 

1. Alt av fiskekort selges av Reisa Elvelag. Fordeling av salget i henhold til 

andelsboka 

2. Dersom punkt 1 ikke når frem, bør prisen på kortene være lik i de fiskesoner 

Statskog og de private kjemper om samme kunder 
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3. Søke juridisk bistand for å vurdere Statskogs rettigheter i Reisaelva. Denne 

rettigheten sås det tvil om i NOU 2007 rapport.  

 

Styret vedtok på styremøte 27.02.2020 følgende innstilling til saken (styresak 20/20): 

Styrets innstilling: 

Punkt 1 og 2 må ses i større sammenheng ved en eventuell ny fiskeordning. Det vil 

kreves vedtektsendringer. Punkt 3 anses som privatrettslig og ikke noe elvelaget tar 

stilling til. 

Vedtak: 

Årsmøtet vedtar styrets innstilling. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 14/2020 Årsmøtesak – Villakssenter 

Forprosjekt villakssenter har som formål å utrede, planlegge og beskrive muligheten 

for å etablere et villakssenter i tilknytning til Halti-bygget på Storslett. Forprosjektet 

skal ferdigstilles våren 2020. Årsmøte skal drøfte hvilken rolle man ser for seg at 

elvelaget skal kunne ha i et potensielt fremtidig villakssenter.  

Utfyllende informasjon om forprosjektet er lagt ut med saksdokumentene. Vedlegg 

merket 14/2020. 

Styret vedtok på styremøte 27.02.2020 følgende innstilling til saken (styresak 20/20): 

Styrets innstilling: 

Styret anser prosjekt villakssenter som positivt i forhold til forvaltningsmessige tiltak i 

fremtiden. Blant annet styrket tiltak mot pukkellaks, kameraovervåkning etc. 

Styret ønsker å minske den økonomiske risikoen så langt det lar seg gjøre. Forslag om 

å gå inn med minimum aksjekapital i starten, og evt. øke kapitalen når selskapet Reisa 

Villakssenter er oppe og går. 

 

Gro Vollstad og Jan Fjære fra Nordreisa kommune møtte for å orientere om status og 

svare på spørsmål om Reisa Villakssenter.  

Vedtak: 

Årsmøtet stiller seg positive til intensjonene bak Reisa Villakssenter slik beskrevet i 

dag. Årsmøtet imøteser imidlertid ytterligere informasjon om prosjektet før man tar 

stilling til RE sin fremtidige rolle i Villakssenteret.  

Det må innkalles til ekstraordinært årsmøte for å avgjøre elvelagets involvering i Reisa 

Villakssenter når nødvendig informasjon er på plass.  
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Sak 15/2020 Årsmøtesak – vedtektsendring §13 Regelbrudd 

I henhold til §13 kan styret iverksette sanksjoner ved brudd på regler fastsatt av lagets 

styre/årsmøte. Sanksjoner som kan iverksettes er bortvisning, ekskludering fra alt fiske 

i inntil 2 påfølgende sesonger, midlertidig sperre retten til å selge næringskort og 

samarbeide med andre grunneiere i inntil 2 år. Styret kan også politianmelde forhold.  

  Styret undersøker muligheten for å kunne innføre økonomisk straff i form av bot for 

brudd på fiskeregler. Dersom dette lar seg gjennomføre må det en vedtektsendring til. 

Hvis dette ikke lar seg gjennomføre på nåværende tidspunkt vil saken trekkes fra 

sakslisten.  

 Vedtak: 

Styret har undersøkt muligheten og kommet frem til at man kan innføre økonomisk 

straff i form av bot/gebyr for brudd på regler fastsatt av lagets styre/årsmøte. I henhold 

til §15 i elvelagets vedtekter kan §13 endres ved 2/3 flertall av avgitte stemmer på 

årsmøtet. 

Overtredelsesgebyr tilføres §13 som et av styrets sanksjonsmuligheter ved brudd på 

lagets regler. Tilførselen ble enstemmig vedtatt.  

Ny formulering av §13 Regelbrudd: 

Brudd på regler fastsatt av lagets styre og/eller årsmøte, kan medføre bortvisning fra 

elva. Oppsynet skal straks melde fra til styret som har fullmakt til å iverksette 

sanksjoner og eventuelt foreta politianmeldelse dersom det er nødvendig. Sanksjoner 

som kan iverksettes er ekskludering av vedkommende fra alt fiske i inntil 2 påfølgende 

sesonger, overtredelsesgebyr, midlertidig sperring av retten til å selge næringskort i 

inntil 2 år, og midlertidig rett til å samarbeide med andre grunneiere i inntil 2 år, jf. 

§8.2. Ulovlige garn og redskaper kan fjernes fra elva.  

Disse vedtekter er også straffegrunnlag i henhold til jordskifteloven §91, jf. også 

lakse- og innlandsfiskeloven §49.  

 

Møte hevet kl. 21.15 

 

Protokollført av Hermann O. Hermansen       

  

 

 

 

 

 

 


