Vefsnlaks A/S

Org. Nr. 9 6 3 8 9 0 1 8 4.

Protokoll fra styremøte i Vefsnlaks AS.
Dato: 10. mai 2016
Sted: Fru Haugans Hotel
Tilstede:

Jim Nerdal
Ellen Brodtkorb –møtt for Bjørn Brodtkorb
Odin Rørvik
Gustav Busch Arntsen
Lars Farbu
Bjørn Grane

Fraværende:

Bjørn Brodtkorb

I tillegg var varamedlemmer invitert til møtet.
Disse møtte:

Sak 10/16

Wenche Hjelmseth
Trond Magne Bentseng
Kjell Sivertsen

Godkjenning innkalling og saksliste
Innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes
Vedtak:
Innstillingen enstemmig vedtatt
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Godkjenning av protokoll fra styremøte 230216
Innstilling:
Protokollen godkjennes
Vedtak:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Sak 12/16

Referatsaker
-Protokoll Generalforsamling
-Notat fra møte vedr. laksetrapper – Laksfors 030516
-Kort orientering om organiseringsarbeidet i Vefsna og Fusta
v/Gustav Busch Arntsen og Thomas Bjørnå

Innstilling:
Til orientering
Thomas Bjørnå hadde meldt avbud. Orientering fra Fusam ble gitt av interimsstyrets leder,
Odin Rørvik.
Vedtak:
Følgende ble foreslått og vedtatt vedrørende laksetrapper:
Vefsnlaks AS foretar en avklaring av hvilket omfang trapperehabilitering må ha før selskapet
aksepterer at Vefsna er å betrakte som rehabilitert. Det utarbeides en prioritering fra
Vefsnlaks AS for rehabilitering av trappene.
Det tas kontakt med Vefsnaprosjektet og MDIR for å få vurdert muligheten av å disponere
avsatte midler til Forsjordfors til prosjekteringsarbeid.
Daglig leder og Bjørn Grane igangsetter en prosess for å avklare mulig prosjekteringsbistand
fra Statkraft.
Innstillingen for øvrig vedtatt.
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Oppsyn i vassdragene 2016 og 2017
Innstilling:
Vefsnlaks ved daglig leder tar ansvar for å avklare grunnlag for, samt organisere og etablere et
troverdig oppsyn for begge vassdrag. Om mulig bør rekruttering, kursing, autorisasjon og
organisering av oppsyn være gjennomført innen 010616.
Ellen Brodtkorb foreslå slik endring:
Vefsnlaks ved daglig leder tar ansvar for å avklare grunnlag for etablering av et troverdig
oppsyn for begge vassdrag. Det må være en målsetning at rekruttering, kursing og
organisering av oppsyn er gjennomført senest 010617.
Ellen Brodtkorbs forslag enstemmig vedtatt.
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Vefsnlaks AS funksjon i en fremtidig regional struktur.
Innstilling
Vefsnlaks går i forhandlinger med MON KF/Vefsnprosjektene med sikte på å etablere en
organisasjon med funksjon som kompetansesenter for lokal forvaltning av de anadrome
fiskeressurser i Vefsna regionen.
I tillegg til daglig leder oppnevnes ……………………….som representant fra Vefsnlaks til
forhandlingsutvalg. MON KF anmodes om likeledes å oppnevne to representanter.
Parallelt med disse drøftinger holdes kontinuerlig kontakt med Vefsna Regionalpark for å
sikre optimal samhandling.
Gustav Busch Arntsen fremmet alternativt forslag:

Vefsnlaks ber MON KF om å legge frem grunnlag for videre forhandlinger om evt. samordning
av Vefsnlaks AS og Vefsnaprosjektene.
Vedtak:
Innstillingen vedtatt med 4 – 2 stemmer
Daglig leder forespør Bjørn Brodtkorb om å gå inn i forhandlingsutvalget.
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Fiskesesong 2017

Innstilling:
Vefsnlaks tar kontakt med elveeierlagene for å starte drøftinger om et felles fremlegg med
forslag om omfang for fiskesesongen 2017.
Vedtak:
Innstillingen enstemmig vedtatt
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Regulering/infrastruktur langs vassdragene

Innstilling:
Vefsnlaks i samarbeid med elveeierlagene utarbeider forslag til infrastrukturtiltak langs
vassdragene. Det etableres nær kontakt med kommunene i dette arbeidet, med sikte på å
forsere nødvendig planarbeid og planvedtak.
Tilleggsforslag:
Tiltaket sammen med arbeidet med laksetrappene gis første prioritet i Vefsnlaks arbeid denne
styreperioden
Vedtak:
Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt
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Plan styremøter
Saken legges frem for styret til drøfting
Vedtak:
Det legges en foreløpig føring om møtestart 16.15. Møteplan utarbeides på neste styremøte.
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Evt.
Ingen saker

Jim Nerdal
Styreleder/daglig leder

