
Protokoll fra styremøte 28.03.22   

 
Til stedet: Beate Nordsteien, Helge Klungland, Erik Dragset, Oddmund Grefstad, 

Camilla Aas og Trond-Brage Kosberg.  
Fra administrasjonen deltok Rune Krogdahl. 
 
Sak 2022/ 0201: Referat fra siste møte 
Referatet godkjent som utsendt, men sendes også ut til de tidligere 
styremedlemmene for godkjenning.   
  
Sak 2022/ 0202: Vedtekter – gjennomgang og endringer. 
Helge gikk igjennom vedtektene og orienterte om endringer i forbindelse med 
kommunesammenslåingen, innspill fra en gruppe på 3 personer og innspill som kom 
i etterkant av kretsmøtene. Spesielt er det kommet reaksjoner på at personer fra 
andre kretser møtte opp og deltok i diskusjonene. 
Styret ønsker at gjennomgangen av vedtektene tas i RS-møtet og at man videre 
åpner for skriftlige innspill fra rettighetshavere om ønskede endringer i dagens 
vedtekter. Innspillene behandles av styret og et forslag legges fram på høstens RS-
møte.   
 
Sak 2022/ 0203: Elvene rundt Trondheimsfjorden - Trøndelagselvene 
Helge orienterte om ErT; status, hva som har skjedd og hva som er planlagt. 
ErT har også vært tema på kretsmøtene og er sak på det kommende RS-møtet.   
Styret drøftet saken.    
 
Sak 2022/ 0204: RS-møtet – hvem kan møte? 
Styret vedtok at gruppen bestående av Nils Petter Gundersen, Erik Ramsen og Arne 
Nielsen får maks 10 minutter til å presentere sakene (ErT og vedtekter) de har sendt 
inn i RS-møtet. Utover disse 10 minuttene får de ikke være til stedet på RS-møtet.   
 
Sak 2022/ 0205: Arbeidspraksis Vegard Heggem 
Styret ønsker å benytte seg av dette tilbudet og ønsker at tiden (ca.100 t) skal 

brukes på en undersøkelse blant grunneiere / fiskere. Helge og Rune avtaler 

nærmere med Heggem.  

 

Sak 2022/ 0206: Elveguiden – funksjon for desinfisering og oppsyn? 
Styret vedtok å avvente med å ta i bruk flere funksjoner i elveguden.  

 

Sak 2022/ 0207: Styremøter 
21/4 kl 19:00 Sted: Teams Foreløpige saker: Nestleder, Landsmøte Norske 
Lakseelver, møteplan 2022 
3/5 kl 19:00 Sted: Landbrukssenteret. Foreløpig sak: Årsmøte ErT, 
6/7 kl 18:00 Sted: Teams. Sak: Midtsesongsevaluering 
 
Sak 2022/ 0208: Eventuelt 
Styrets talsmann i saker vedrørende oppdrett: velges i etterkant av ledervalget og i 
forbindelse med valg av nestleder.  
 
Referent: Rune Krogdahl 
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