
Referat fra styremøte(årsmøte) i fellesstyret 28.03.11 
 

Møtet ble avholdt på vakthytta. Fra Jakobselv JFF møtte Torbjørn Bernhardsen, Ari Antilla , Svein 

Reiersen og Nikolai Christensen. Fra Vadsø JFF møtte Kai Larsen og Arnfinn Hatlehol. Håvard Brevik 

hadde lovlig forfall. 

Sak 1 Gjennomgang av referat fra forrige møte. 

Lederen fant ikke kopi av referatet, slik at saken ble ikke behandlet. 

Sak 2 Ansettelse av daglig leder for Fellesstyret 

Fellesstyret vedtok å ansette en daglig leder i delstilling. Stillingen vil bli utlyst i Finnmarken i nær 
framtid. Ansvar for utlysing og utarbeidelse av stillingsinstruks blir tillagt Kai og Nikolai. 

Sak 3 Valg av ny leder,kasserer og sekretær.  

Kai Larsen overtar vervet som leder for Fellesstyret. Kasserer og sekretærstillingen vil bli betjent av 
den nye daglige lederen hvis denne ansettes. 

Sak 4 Fiskekortpriser 

De nye fiskekortprisene ble vedtatt på forrige møte. Kai korrigerer hjemmesiden slik at prisene blir 
korrekte. 

Sak 5 Kjøp av en til ATV  

Styret vedtok å gå til anskaffelse av ny ATV. Det er behov for to stk fordi det er uforsvarlig å bruke 
privatbil til kjøring på de elendige vegene opp til Tredjefossen. 

Sak 6 Begrensning av døgnet for personer bosatt utenfor Finnmark 

Vi fikk ikke fullt medhold fra administrasjonen i FeFo i denne saken. Mellom annet innstiller FeFo på 
at vi kun kan praktisere regelen i de to nederste sonene. Saken vil snart bli avgjort av FeFos styre. 
Nikolai tar kontakt med Lise Svenning og styrelederen for å fremme våre synspunkter. Vi kan 
oppheve denne regelen for første halvdel av juni og siste halvdel av august dersom vi får praktisere 
regelen for hele elva i resten av sesongen, eventuelt med unntak av sone 4. 

Sak 7 Framdrift gytefiskundersøkelser 2010 

Resultatet ble offentliggjort like før møtet. Gledelig mye gytelaks fra Tredjefossen til munningen. 

Sak 8 Hjemmeside 

Link til NVE sin målestasjon i Jakobselva legges ut på hjemmesiden. 

Sak 9 Annonser på fangststatistikk til Laksefisk.no. 

Hvis det ansettes en daglig leder blir oppgaven overlatt til vedkommende å selge annonser. 

 

Sak 10  Ansvar for vedlikehold av laksetrappene 



Ansvaret for utbedringer/vedlikehold av laksetrappene tillegges styret og daglig leder. Sist høst ble 
det gjort et større opprenskningsarbeid i trappa i Førstefossen. I den sammenheng gjorde Lars 
Henriksen en stor innsats og belønnes med et gratis sesongkort for sesongen2011. 

Sak11 Møte i NVF 

Neste møte i NVF skal Fellesstyret for Skallelva arrangere i første del av mai. Det arbeides for å få til 

et større møte hvor både FeFo, representanter fra Fylkesmannen og Norske Lakseelver er 

representert. Norske Lakseelver vil være behjelpelig med å tilrettelegge møtet.(Hentet fra ref. fra 

siste møte i NVF) 

Sak 12 Bod/platt til hytta i Goaivebæski 

Boden må kjøres opp i løpet av vinteren. Ari tar ansvaret for at det blir gjort. 

Sak 13 Utestengelsessak fra Skallelv 

Kai orienterte om en sak fra Skallelv hvor styret for Skallelva har utestengt en person i to år for 

ulovlig fiske. 

Sak 14 Fortyngede fluer i sone 3 og 4 

Fram til 1. aug blir det lov å fiske med fortynga fluer i sone 3 og 4. Kai sørger for at dette kommer 

med i fiskereglene. 

Sak 15  Ansettelse av nye elvevakter 

Odd Lehto ansettes fra 1. juni til 30. sept. En ledig stilling fra 1. aug til 30. sept utlyses sammen med 

utlysningen som daglig leder. Lønn elvevakter økes til 26000 kr. 

Sak 16  Eventuelt 

Møte med FeFo 11. april. Satser på et møte på slutten dagen. Kai og Nikolai møter, kanskje flere. 

Driftsplan. Satser på gjøre den ferdig i løpet av våren 

Ari sørger for at endringene i fiskereglene blir oversatt til finsk. 

 

Arnfinn Hatlehol 

Referent 


