Protokoll fra styremøte 2/2-2022 kl. 19:00,
Teamsmøte

Til stedet: Jonny Svinsøyen Snøsen, Helge Klungland, Ola Storås, Oddmund
Grefstad, Camilla Aas og Vegard Heggem
Sak 2022/ 0101: Orientering fra Brief-if vedrørende laksebørsen
Terje Tyldum fra Laksebørsen (Brief-it) orienterte om dagens system og nyheter for
2022. Styret tok dette til orientering.
Styret valgte å behandle sak 0105, mens informasjonen fra laksebørsen fortsatt var
fersk. Rune fikk i oppgave å ringe elveguiden for å få svar på ett par ting.
Styret tok sak 0102 og 0103 mens Rune undersøkte dette. I referatet står sakene i
den rekkefølge de ble utsendt.
Sak 2022/ 0102: Referat siste møte
Feil dato, ellers godkjent som utsendt.
Sak 2022/ 0103: Forhåndsavtalte tiltak
Styret hadde et par små endringer, ellers godkjent.
Sak 2022/ 0104: Håndhevelser av regelverk og reaksjoner ved regelbrudd
Reaksjoner ved regelbrudd:
De siste par årene har man erfart at reaksjoner på enkelte regelbrudd kan oppfattes
for strenge. Styret ønsker derfor at man skal legge opp til litt mer skjønn og
fleksibilitet.
Administrasjonen får dermed i oppgave å utforme en tekst i §12 i fiskereglene for
Orkla slik at dette lar seg gjøre.
Håndhevelse:
De siste årene har man fått flere tegn på at det kan være en del feil med
innrapportert lengde og kjønn på avlivet fisk. Styret ønsker å bedre innrapportering
av dette. Flere forslag ble diskutert, men i første omgang valgte man å starte med en
enkel løsning: all avlivet fisk skal innrapporteres med bilde. Fiskeren kan avgjøre om
bildet kan offentliggjøres eller ikke. Rune sjekker om dette lar seg gjøre teknisk med
elveguiden.
Sak 2022/ 0105: Valg av innrapporteringssystem og elvakort
Styret mente at avgjørelsen om elvakort skal innføres i Orkla er en sak som bør
avgjøres i RS. Styret diskuterte fordeler og minus med de to
innrapporteringssystemene og laksebørs, men var enige om at det etter hvert har
blitt liten forskjell på de to løsningene. Da ingen utpekte seg valgte man derfor å ta
en avstemning. Helge valgte å avstå fra å avgi stemme.
Laksebørsen: Oddmund og Camilla
Elveguiden: Vegard, Ola og Jonny
Styret vedtok dermed å ta i bruk elveguidens løsning for innrapportering og
laksebørs for 2022.

Sak 2022/ 0106: Forberedelser kretsmøter (tid og sted)
Hvert år opplever vi at enkelte påstår at mange ikke mottar innkallingen, men
dessverre uten at vi får oppgitt navn og adresse til de dette gjelder. Uansett så er
dette en dårlig start på møtene, så styret vedtok at i år skal innkalling skje med
epost. I tillegg skal det informeres om møtene på nettsiden vår, samt et innrykk i
Avisa Sør-Trøndelag og Opdaling.
Tid og sted:
Møtene avholdes i løpet av uke 9, da det er vinterferie den siste uke på februar.
28. februar kl 1900 Rennebu krets - Mjuklia gjestegård
1. mars kl 19:00 Orkdal krets - Vertshuset Fannarheimr
3. mars kl 1900 Meldal krets - Landbrukssenteret midt
På grunn av fortsatt enkelte koronarestriksjoner og bevertning vil det bli bedt om
skriftlig påmelding (navn og mobil) innen 25. februar.
Handlingsplan 2022; Rune gikk igjennom utsendt forslag til nye tiltak på årets
handlingsplan. Styret hadde noen kommentarer.
Årsmelding; styret ønsker at man skal lage en grundig årsmelding i hefteform som
tidligere år.
RS-møtet avholdes tirsdag 5. april kl 19:00 i Landbruksenteret Midt, Meldal
Sak 2022/ 0107: 2 innmeldte saker til kretsmøtene fra en gruppe bestående av
Evald Grane, Nils Petter Gundersen, Erik Ramsem, Arne Nielsen og Alf Ivar
Kvernvik
•

Status drift og økonomi i ErT – nedleggelse av organisasjon og disposisjon av
gjenværende midler

På siste årsmøte i ErT ble følgende vedtak vedtatt: Årsmøtet ber medlemselvene om
å ta en intern runde for å avklare hvilket syn elvene har i forhold til hvordan et
regionalt samarbeid kan/skal organiseres. Tilbakemelding fra elvene er ønskelig
innen årsmøtet i mai. Derfor blir saken noe misledende og styret vedtok at saken
endres til dette:
•

Status drift og økonomi i ErT – fremtiden til organisasjonen

Forslag om sak nr 2: Revidering av gjeldende vedtekter for Orkla Fellesforvaltning
Det nedsettes et arbeidsutvalg bestående av min 2 representanter fra hver valgkrets.
Arbeidsutvalgets mandat er gjennomgang av gjeldende vedtekter og utarbeidelse av forslag til
nødvendig tilpasning av gjeldende vedtekter for OFF.

Styret mente dette er en sak som kan orienteres om i kretsmøtene og at et eventuelt
vedtak om revidering vedtas i RS. Saken er satt opp på en måte som gjør at
kretsmøtet kan villedes til å tro at det allerede er vedtatt en revidering. Saken skrives
derfor om til følgende:
•

Revidering av gjeldende vedtekter for Orkla Fellesforvaltning?

Sak 2022/ 0108: Søknad om vurdering egenandeler forvaltingsavgift fra Erik
Ramsem
Styret ønsker å se på hva som er gjort i tilsvarende saker. Tidligere saksbehandling
og vedtak sendes ut til styret og tas opp på neste styremøte.

Sak 2022/ 0110: Orienteringer:
Helge orienterte om det gjennomførte årsmøtet i ErT og om hva som har skjedd i
Gaula den siste tiden med granskingskomiteen og et informasjonsmøte.

Sak 2022/ 0111: Eventuelt
Rune orienterte om henvendelse om at elva graver i nedre del av Orkla og at man i
OFF bør ta en gjennomgang av hva som er OFF sine oppgaver og hvilke som ikke
er.
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