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LBT SA innkaller andelshaverne  
til årsmøte,  

lørdag 25.05.2019 kl 12.00  
på Sirma Grendehus 

 
 

 
 
Saksliste: 

 

1. Åpning v/leder Rune Aslaksen 

2. Konstituering 

2.1. Velge 2 møteledere.  

2.2. Godkjenne stemmeberettigede og fullmakter 

2.3. Godkjenne innkallingen 

2.4. Godkjenne sakslista 

2.5. Velge 2 møtedeltagere til å underskrive møteprotokollen 

  

Informasjon om nye fiskeregler gjeldende fra kommende fiskesesong 

Styret har invitert konstituert direktør for Tanavassdragets Fiskeforvaltning, 
Narve Stubbraaten Johansen til å orientere årsmøtedeltakerne om de nye 
fiskereglene som skal gjøres gjeldende fra  sesongen 2019. 
 

 

3. Godkjenne årsregnskap for 2018. 
4. Godkjenne Årsberetningen for 2018. 

5. Vedta og godkjenne budsjett 2019. 
6. Vedta og godkjenne årsplan 2019. 

 
7. Informasjon om Rettsaken mot staten 

8. Innkomne saker. 
1. Vedtektsendring §5 

 
9. Valg av: 

9.1. Leder (ett år) 
9.2. 3 styremedlemmer (to år) 

9.3. 3 varamedlemmer (to år) 
9.4. 2 revisorer (ett år) 
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9.5. Valgkomite (3 medlemmer) (ett år) 

 
Avslutning. 
 

Salg av kaffe, kaker, mat og drikke 
 
 
 

Velkommen! 
 
 

Med hilsen for styret 

Leder    Rune Aslaksen (e-post: raslaksen@combitel.no)  tlf. 466 28 910 

Nestleder  Dan Vidar Rasmus  (e-post: dv-rasmu@online.no)  tlf. 911 45 877 

Sekretær   Benn Larsen   (e-post: bennl@online.no )   tlf. 975 98 378 

Kasserer  Odd Tobiassen  (e-post: oddtobi@live.no )  tlf. 970 67 590 

Styremedlem   Oskar Trosten  (e-post: otrosten@gmail.com )  tlf. 911 46 045 

Styremedlem   Laila Dervo   (e-post: derv@online.no)   tlf. 402 16 214 

Styremedlem   Regine Solbakken  (e-post: regine.sol@hotmail.com ) tlf. 416 05 891 

  

 

LBT’s hjemmeside på internett: www.laksebrev.no  
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Sak 3:  Regnskap 2018 
   Styret legger frem regnskap for 2018 
   Vedtak: 
 
Sak 4:  Årsberetning 2018 for LBT SA 
 

   

Årsberetning 2018 

 

Styrets sammensetning 2018 
 

 

 Styre- 

medlem 

Sted Valg- 

periode 

Vara- 

medlem 

Sted 

Leder Rune 

Aslaksen 

Polmak 2018   

Nestled

er 

Dan Vidar 

Rasmus 

Karasjo

k 

2017 - 

2019 
Bjarne 

Richardsen 

Karasjok 

Sekret

ær 

Benn Larsen Tana 2018 - 

2020 

Aage Blien Tana 

Kasser

er 

Odd 

Tobiassen 

Polmak 2017 - 

2019 

Hjalmar 

Hansen 

Polmak 

Styrem

edl 

Regine 

Solbakken 

Karasjo

k 

2018 - 

2020 

Jan O. Varsi Karasjok 

Styrem

edl 

Oskar Trosten Polmak 2018 - 

2020 

Jorunn 

Sottinen 

Polmak 

Styrem

edl. 

Laila Dervo Tana 2017 - 

2019 

Per A. 

Mathisen 

Tana 

 

 

Møter som LBT har avholdt 2018. 
Styremøter 3 og behandlet 11 saker 

 
Årsmøte ble avholdt lørdag den 2. juni 2018 på Sirma Grendehus. 

 
LBT SA hadde 217 andelshavere pr 31.12.2018. 

 
 

 
De viktigste sakene som LBT har jobbet med i 2018: 

Forberedelser til rettssak mot staten angående overenskomsten med Finland. 

Nye vedtekter for Tanavassdragets Fiskeforvaltning 
Representasjon i Joddu, blant annet seminar i Karasjok. 

Leder Rune Aslaksen sitter i styringsgruppa for Joddu og Oskar Trosten 
representerer LBT i referansegruppa. 

På grunn av stort arbeidspress, har saken om jorderosjon på østsiden av 
Tanamunningen ikke fått den behandling som den fortjener. Vi mener likevel 

at det nye styret må prioritere denne saken slik at ikke andre tiltak for å 
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bevare laksestammen mister verdi eller svekkes. 

Fra vårt ståsted er geologiske endringer i elveløpet med på å bestemme 
laksens muligheter til å kunne nå sine gyteplasser. 

LBT har gjennom Joddu prosjektet jobbet for å rekruttere unge til å drive 
med tradisjonelt laksefiske. Dessverre nådde vi ikke helt frem med dette slik 

vi hadde ønsket. 
 

 

 
 

 
Økonomi: 

Inntekter har et stort avvik i forhold til det som er budsjettert. Dette skyldes 
at stevningen mot staten ikke er sendt og støtten til rettsaken fra Tana 

kommune og Sametinget derfor ikke er utbetalt.  
 

Dette utgjør kr 400 000 til sammen.  
Foreberedelser til saken har likevel hatt fremdrift og stevning vil bli sendt så 

fort kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget har konkludert etter 
høring nå i mai med det forbehold at det blir foreslått at avtalen med Finland 

skal reforhandles.  
Utgiftene er derfor tilsvarende lavere, men noen advokatutgifter har vi 

likevel vært nødt til å utgiftsføre. 

 
Konklusjon 

Styret legger frem et regnskap med et merforbruk på kr 32 742.  
Dette foreslås dekket opp av egne oppsparte midler     
 

 

 

Revisorer 2018 
 

Medlemmer Sted 

Asbjørn Guttorm  Karasjok 

Magnus Varsi Tana 

 

 
 

Valgkomite 2018 
 

Medlemmer Sted 

Hjalmar Hansen Polmak 

Edvard Nordsletta, leder Karasjok 

Elin Sabbasen Tana 

 

 

 

LBT SA hadde 217 andelshavere pr 31.12.2018. 
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Sak 5:  Budsjett 2019 
  Styret legger frem budsjett for 2018 

  Vedtak: 

   

Sak 6: Årsplan 2019 
  Styret legger frem årsplan 2019  

  Vedtak: 

   

Sak 7: Informasjon om rettsaken mot staten 
 

Sak 8: Innkommende saker 
1. Vedtektsendring §5 

Nåværende innledning §5 før endring: 
§ 5. Årsmøte 

Andelslagets øverste myndighet er årsmøtet, som skal være avviklet innen  

20. mai. På årsmøtet har hver andelshaver en stemme.  En andelshaver kan la 

seg representere ved husstandsmedlem med skriftlig fullmakt.  Medlemmer av 

husstanden kan også ha tillitsverv i andelslaget så lenge de bebor eiendommen.  

Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling til årsmøte kunngjøres senest 4 uker før 

møtet. Saker som andelshaverne ønsker behandlet på årsmøtet må være 

innkommet til styret 3 uker før møtet. 

Saksdokumentene skal være tilgjengelig hos styret og på LBTs hjemmeside 1 uke 

før møtet.  

Forslag til endring: 

1. setning endres til: 

Andelslagets øverste myndighet er årsmøtet, som skal være avviklet innen  

15. mars. 

  6.  setning endres til: 

Innkalling til årsmøte kunngjøres senest 3 uker før møtet og gjøres på LBT’s 

hjemmeside eller annen elektronisk plattform som er i bruk.  

Andelshavere som ber om det, kan få årsmøtedokumenter skriftlig. 

7. setning endres til: 

Saker som andelshaverne ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til 

styret 2 uker før møtet. 

8. setning endres til: 

Saksdokumentene skal være tilgjengelig hos styret og på LBT’s hjemmeside  
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senest 1 uke før møtet.  

 

Sammenhengende blir hele § 5 følgende etter endring: 

§ 5. Årsmøte 

Andelslagets øverste myndighet er årsmøtet, som skal være avviklet innen  

15. Mars.  

På årsmøtet har hver andelshaver en stemme.  En andelshaver kan la seg 

representere ved husstandsmedlem med skriftlig fullmakt.   

Medlemmer av husstanden kan også ha tillitsverv i andelslaget så lenge de bebor 

eiendommen.  

Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling til årsmøte kunngjøres senest 3 uker før 

møtet og gjøres på LBT’s hjemmeside eller annen elektronisk plattform som er i 

bruk.  

Andelshavere som ber om det, får årsmøtedokumenter utlevert skriftlig. 

Saker som andelshaverne ønsker behandlet i årsmøtet må være innkommet til 

styret 2 uker før møtet. 

Saksdokumentene skal være tilgjengelig hos styret og på LBT’s hjemmeside  

senest 1 uke før møtet.  

Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de stemmeberettigede.  

Til vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke 

stemmer som avgitte stemmer. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre 

saker enn dem som er nevnt i innkallingen.  

Årsmøtet skal:  

1. Velge møteleder(e) og møtesekretær. 

2. Godkjenne sakliste og møteinnkalling. 

3. Godkjenne fullmakter.  

4. Velge 2 personer som sammen med møtelederen skal underskrive 

protokollen. 

5. Behandle styrets årsmelding. 

6. Behandle årsregnskap med revisjonsberetning.                       

Årsoverskuddet godskrives lagets egenkapital.       



7 
 

Behandle arbeidsplan, fastsette godtgjørelse til styret og budsjett for 

perioden 

7. Behandle innkomne saker 

8. Valg 

a) Velge leder for ett år. 

b)  Velge 6 styremedlemmer som velges for 2 år. Ved førstegangsvalg 

velges 3 styremedlemmer for 2 år og 3 for et år. 

Valgområde: 2 fra Karasjok, 2 fra Tana (Elvemunningen-Tanabru),  

2 fra Polmak (Tanabru-Levajok). 

 

Ved mangel av kandidater i et valgområde, kan man velge det antall 

som mangler ut fra et annet valgområde. 

 

c) Velge 6 personlige varamedlemmer i nummerorden som velges for 2 år. 

Ved førstegangsvalg velges 3 varamedlemmer for 2 år og 3 for et år. 

Varamedlemmer som ikke er på valg det enkelte år flyttes automatisk 
øverst på lista. Ved forfall av styremedlem, vil personlig  

varamedlem først bli innkalt. Hvis ikke denne kan møte opp, innkalles 
vara etter nummerert rekkefølge. 

 

   d) Eventuelt velge utvalg som skal utrede bestemte forhold innen lagets  

virkeområde. 

d) Velge valgkomite. En person fra hvert valgområde.  

Årsmøtet velger selv lederen som innkaller til møte. 

e) Velge 2 revisorer. Revisorene trenger ikke være andelshavere i LBT. 
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Sak 9: Valg 
 

9.1  Valg av leder for ett år. 

9.2 Valg av 3 styremedlemmer for to år. 

9.3 Valg av 3 varamedlemmer for to år, i nummerert rekkefølge. 

 

 

 

 

 Styre- 

medlemmer 

Sted Valg-

periode 

Leder  

 

 2017-

2018 

 Varamedlem Sted 

Styremedl. Laila Dervo Tana 2017 - 

2019 

1 Per A. 

Mathisen 

Tana 

Styremedl Dan Vidar 

Rassnus 

Karasjok 2017 - 

2019 

2 Bjarne 
Richardsen 

Karasjok 

Styremedl. Odd Tobiassen Polmak 2017 - 

2019 

3 Hjalmar 

Hansen 

Polmak 

Styremedl.  Tana 2019 - 

2021 

4  Tana 

Styremedl.  Karasjok 2019 - 

2021 

5  Karasjok 

Styremedl.  Polmak 2019 - 

2021 

6  Polmak 

 

9.4 2 revisorer (ett år): 

1. Revisor  

2. Revisor  

 

9.5 Valgkomite (3 medlemmer) (ett år): 

1.     Tana: 

2.     Karasjok: 

3.     Polmak: 

 

 
Vedlegg 

 Regnskap 2018 
 Budsjett og årsplan 2019 
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FULLMAKT 

 
 

Jeg, __________________________________________________, 

i sone ______, ____________________ kommune, gir fullmakt til  

_____________________________________________________,  

til å representere meg, på Årsmøte 2019 i LBT, i Sirma 25. Mai 2019. 

 

Dato: _______________________ 

 

Underskrift: ________________________________ 

 

 
 
 



10 
 

 


