
 

 

Styremøte 27.06.21 på Teams 

Til stede: Jan Eirik Bjørkås, Marit E. Pedersen, Unni P. Stock, Lars Henriksen, Willy Pedersen, May 

Britt Harila 

 

Sak 13/21:  

Kjøp av sekshjuling og i den forbindelse innkalle til medlemsmøte med budsjettregulering. 

I og med at kjøp av sekshjuling ikke ligger inne i budsjettet, bør det innkalles til medlemsmøte for 

vedtak. 

Styret innstiller på at vi går for innkjøp, og Lars H. henter inn priser så raskt som mulig. Når prisene 

er klar, innkaller May Britt til digitalt medlemsmøte. 

Sak 14/21: 

Laksefisker tatt uten fiskekort 

Vedkommende har fått advarsel, og har nå løst inn både medlemskort og fiskekort. Styret følger ikke 

opp dette videre. 

Sak 15/21: 

Fjerning av stein i laksetrapp 

Stein har ramlet ned fra berget i 1.fossen, og sperret laksetrappa. Yngve B Harila AS har vært med 

kran og fjernet steinene, og faktura kommer derfra. Vi fakturerer Fefo for leie av kran + 

dugnadstimer, og må regne med å betale resten selv. 

Sak 16/21: 

Endre nettløsning på vakthytta 

Det er et ønske fra elvevaktene at vi øker datamengden på nettløsningen i vakthytta i Brokulpen. Der 

gjennomføres blant annet møter med Elveguiden, og dataene forsvinner fort ved slike digitale 

møter. Jan Eirik sjekker ut muligheter. Vi har to telefoner og en router 

Sak 17/21: 

Orientering: Pukkellaks, vedlikehold, vakthold og annet  

Det er allerede kommet mye pukkellaks i elva og vaktene skal starte garnfiske til uka. Det er kjøpt 

kamera som vi har søkt penger til. Vakthytta i Brokulpen er malt, og det er tømt masse søppel.  

Det er også planer om å rive hytta i Djupholla.  

 

Sak 18/21: 

Eventuelt 

- Fjerning av vegetasjon langs elva – grunneier krever spesiell tillatelse for fjerning av vegetasjon, og 

det krever sannsynligvis flere tillatelser fra ulike instanser 

- Utvidet lov til å fiske med sluk etter pukkellaks fra Laksekulpen og nedover utover 30.juni. Willy 

søker om dispensasjon til dette.  


