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Referat fra fellesmøte 31.oktober 2015 kl. 11.00 på Karasjok samfunnshus 

 
Etter hjemmel i forskrift om fisk og fisket i Tanavassdraget, FOR 2011-02-04 nr. 119 og FOR 2014-06-20-

787 § 8 første ledd ble det avholdt fellesmøte for fiskeberettigede jf. § 3 i Karasjok 31.10.2015.  

 

Møtetid kl. 11.15 – 18.30 

 

Møtet åpnes og ledes av TF leder Helge Samuelsen, jf. § 8 første ledd i FOR-2014-06-20-787. 

Fiskeberettigede etter § 3 har møterett. Det gis anledning til fiskeberettigede å gi fullmakt til 

husstandsmedlem å møte og stemme, jf. Kgl.res. § 3 fjerde avsnitt side 12. 

 

17 personer møtte med fullmakt, hvorav 16 ble godkjent og en ble avvist. I alt 91 fremmøtte personer 

med stemmerett.  

 

Saksliste: 

Sak 1 Åpning av TF leder Helge Samuelsen 
Sak 2 Generell orientering fra driften 

- Første periode fra 2011 – 15 
- Årets sesong 

Sak 3 Laksebestandene i Tanavassdraget, status  
Sak 4 Sonegrenser som har vært til behandling i TF i perioden 2011-2015 
Sak 5 Innkomne saker 

5.1 Forslag om sammenslåing av sone 39 og sone 40 til en sone, Gieddejohka – Båteng 
5.1 Forslag om sammenslåing av sone 48 og sone 49 til en sone, Veahčatguoika  - 

Gáhccát.  
5.2 Drøfting av Karasjok fiskeområde til eventuell inndeling i mindre fiskesoner 

Sak 6 TF som forvaltningsorgan ved advokat Herman Roksund Haavind AS 
Sak 7 Valg av fem medlemmer med fem personlige stedfortredere til Tanavassdragets 
           fiskeforvaltning (TF) for perioden november 2015 – oktober 2019 
Sak 8 Avslutning 

 

Sak 1 Åpning av TF leder Helge Samuelsen 
Helge Samuelsen ønsket alle velkommen til møtet. Fire år er gått, og den første forvaltningsperioden er 
over. På dette Fellesmøte skal det velges nye representanter til Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). 
 
Innkallingen til Fellesmøtet er gjort i medhold av Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 
Tanavassdraget av 4. februar 2011 med senere endringer - bl.a. § 8 
Der heter det, sitat: 

«Fellesmøte for de fiskeberettigede jf. § 3 holdes samlet for Tana og Karasjok soner hvert fjerde år 
etter innkalling av Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). 
Fellesmøtet velger de fiskeberettigedes medlemmer til TF. Møtet ledes av TF ved leder eller 
nestleder, avhengig av hvem av disse som har fiskerett etter § 3 
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Fellesmøtet i forbindelse med valg av representanter til TF avholdes innen utgangen av november i 
året for kommunevalg». 

 
På det første Fellesmøte ble leder valgt og funksjonstiden var 4 år - og som tidligere nevnt - følger den 
kommunevalgperioden. På dette fellesmøtet skal det kun velge medlemmer til TF. TF skal konstituere seg 
selv og velge leder og nestleder. Det er en rulleringsordning hvert annet år hvor representanter for de 
fiskeberettigede (laksebreveiere) og representanter oppnevnt av kommunene veksler på leder og 
nestlederfunksjonen. 
 
2012 var året hvor bl.a. informasjonsmøter stod i fokus. Totalt arrangerte TF ti folkemøter om fisket i 
Tanavassdraget. Til tross for disse møtene, var det mye kritikk på at TF holdt ting hemmelig og ikke 
informerte lokalbefolkningen. 
 
Videre arbeidet TF mot Miljødepartementets forslag til opphevelse av Tanaloven av 1888.   Dette var en 
stor og tung sak.   
             
Laksemiljøene i Namsos og Lærdal lanserte ideen om Norsk laksesenter for TF 
Etter gjennomgang av utkast til prosjektide og tidsplan, ble direktør Hans Erik Varsi utpekt som TF’s 
representant i prosjektarbeidet. 
 
Det ble jobbet mye med denne saken, og det ble gjort i nært samarbeid med andre aktører 
(Kunnskapssenter for laks- og vannmiljø (KLV) i Namsos, Nina, Tana- og Karasjok kommune, Sametinget). 
Arbeidet gjorde at Stortinget bevilget fire mill. kr. i ekstramidler i 2015 til prosjekter som kan bidra til god 
forvalting av villaksen og villaksbestandene i Tanaelva er spesielt nevnt i bevilgningen. Prosjektene skal 
realiseres gjennom KLV og må utformes og utføres i samarbeid med de viktigste aktørene langs Tanaelva 
og eventuelt andre steder hvor prosjektene skal foregå. Ekstramidlene skal gå til informasjonstiltak. 
Innhenting av primærdata omfattes ikke. Midlene er ikke tildelt enda, forhåpentligvis vil avgjørelsen være 
tatt innen utgangen av året. 
 
Vi kommer dessverre ikke unna alt bråket som har vært i løpet av første virkeperiode for TF.  
Underskriftkampanjer, rettssaker, personlig angrep, offentlig sjikane m.v. Det har vært ressurskrevende 
og ikke minst en økonomisk belastning for TF.  
 
Ordføreren i Tana kommune initierte til et møte i mai 2013 mellom laksebreveierne, TF, 
Miljøverndepartementet og ordføreren i Karasjok. Bakgrunnen var den store uenigheten blant 
rettighetshaverne om forvaltningen og regelforståelsen når det gjelder valg av representanter til 
forvaltningsorganet. I juni 2013 ba ordføreren i Tana kommune om at miljøverndepartementet setter i 
gang en prosess for å klargjøre reglene for valg av representanter til TF, som skal være gjeldende fra neste 
kommunevalgperiode.  Klima – og miljødepartementet prioriterte saken. Endring om forskrift ble sent på 
høring i januar 2014 om en mer konkretisering om bl.a. av forskriftenes § 6 tredje ledd som omhandler 
utskifting av enkeltmedlemmer i funksjonstiden. Det ble også gjort endringer i § 8 og § 11 som omhandler 
Fellesmøte og inntekter/oppgaver. Endringer i forskriften ble gjort av regjeringen ved en kongelig 
resolusjon 20.juni 2014, og trådte i kraft 1. juli 2014. 
 
 
Norske myndigheter vurderte situasjonen for mange av laksestammene i Tanavassdraget som kritisk. 
Forsknings- og overvåkingsresultater viser en markant nedgang i laksebestandene i vassdraget.  
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På bakgrunn av bestandsstatusen samt status for forhandlinger/kontakt mellom norske og finske 
myndigheter ba Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) om innspill fra TF og 
fylkesmannen til alternative tiltak som kunne spare gytelaks i vassdraget med virkning allerede fra 2012. 
Med det som bakgrunn foreslo TF fiskebesparende tiltak for sesongen 2012. Samtidig, etter flere års 
arbeid, forbød Finland drivgarnsfisket i den delen av vassdraget som tilhører staten, deriblant 
Boratbokcastryket nedstrøms Jalvi i nedre Storfossen. Forbud mot drivgarnsfiske på statsgrunn på finsk 
side står ved lag.  
 
Finland har etablert en turistnæring basert bl.a. på fiske i Tanavassdraget. Utviklingen av turistfisket har 
vært enormt de siste 20 – 25 år og dette har gått sterkt utover lokalbefolkningens fiskeutøvelse i 
grenseelvdelen.  
 
Etter norsk initiativ begynte daværende miljøverndepartement og det finske Jord- og 
skogbruksdepartementet i 2010 å planlegge reforhandlinger om ny overenskomst om fisket i 
Tanavassdraget. I 2012 ble det igangsatt reforhandlinger med Finland om ny avtale. 
Det første forhandlingsmøte mellom Norge og Finland om laksefisket i Tanavassdraget ble avholdt i 
Polmak i juni 2012. Det ble tatt sikte på at ny avtale skulle være på plass i 2015, men forhandlingene førte 
ikke fram og man justerte tidsprognosen med ferdigstillelse i 2016. Denne tidsprognosen holdt heller ikke, 
så nå har man utsatt dette til 2017. 
 

Sak 2 Generell orientering fra driften 

Hans-Erik Varsi gikk igjennom første periode fra 2011 – 15. TF er opprettet etter hjemmel i kongelig 
resolusjon 4. februar 2011:  

• Kgl.res. FOR 2011-02-04 nr. 119 ga hjemmel for å etablere lokal forvaltning i 
Tanavassdraget, (erstatter Kgl.res. av 1.04.1911) 

• Forskriften gir TFs rammer og grunnlag 

– FOR 2014-06-20-787: Forskrift om endring i forskrift om lokal forvaltning av 
fisk og fisket i Tanavassdraget 

• Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) av 2014-06-20-51:  
– Medførte til endringer i om laksefisk og innlandsfisk mv. Lov 1992 nr. 47 og i 

Finnmarksloven av 2005. 
 

TF ble registrert 31.05.2011 i offentlig registre: 
• TF er et selvstendig forvaltningsorgan 

– er et særorgan 

• Registrert i offentlig registre under annen juridisk person 

• Er underlagt regnskaps – og revisjonsplikt 
– har ikke innleveringsplikt til offentlige registre 

• Er ikke underlagt lov om offentlige anskaffelser 
 

Status ved overtakelse i 2011 
• Over tid har utviklingen for villaksen i Tana vært dårligere enn i sammenliknbare norske vassdrag. 

Situasjonen er spesielt alvorlig for bestandene i de øvre delene av vassdraget. Dette skyldes i all 

hovedsak et for omfattende fiske, jf. Kgl.res. 20. april 2012 

• En forvaltning med underskudd de siste årene 

  

TFs drift 2011 – 14 
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Forvaltningsoppgaver inklusive oppsynstjenesten er løst med 5 årsverk. Av dette utgjør oppsynstjenesten 
3 årsverk. I perioden har: 

• Årlige inntekter 5 mill. kr i gjennomsnitt 
• Årlige utgifter 4,6 mill. kr i gjennomsnitt 
• Overføring fra finsk fiskekortsalg utgjør over ¾-deler av årsinntektene 

• Svakere kronekurs og økte egne inntekter => positivt resultat 
 

Del to 
Del to av oppsummeringen av TFs første driftsperiode ble holdt av rådgiver Narve S. Johansen. 
Orienteringen omhandlet to temaer; organiseringen av oppsynet og prosjekter TF har deltatt i eller 
driftet.  
 
Oppsynet 
TF har ansvar for å drifte fiskeoppsynet i vassdraget. Alle regler i vassdraget er å regne som 
offentligrettslige regler, også de begrensninger som TF måtte vedta. Brudd på dem fører derfor til 
anmeldelser.  
TF har testet ut ulike former å organisere oppsynet på underveis, gjennom hele perioden har betjentene 
vært delt i to ulike oppsynsteam; et med ansvarsområde i Tana, og et med ansvarsområde i Karasjok 
kommune. I 2015 har TF prøvd ut eget team med hovedansvar for grenseelvområdet. Teamene har hatt 
en teamleder, oppsynsleder, eller kontaktperson, mens administrasjonen har fungert som 
oppsynsledelse.  
 
Det er anmeldt mellom 2-14 saker årlig, og det ble orientert om hvilke saker dette er snakk om med 
spesielt fokus på ulike garnsaker. I perioden ble det benyttet en ulovlig trådtype uten at dette ble reagert 
på. Saken ble gått i sømmene sommeren 2014, og overtramp blir nå anmeldt. § 12, 3. ledd i Forskrift om 
fiske i Tanaelvas fiskeområde dekker denne saken, og det ble orientert spesielt om hjemmelen. 
 
Prosjekter 
TF har deltatt og driftet en rekke ulike prosjekter i første driftsperiode. Særlig viktig for den årlige 
evalueringen av gytebestanden er ansvaret for skjellprøveprosjektet, innsamling av gode fangstdata og de 
årlige drivtellingene foran gyteperioden. TF har ikke driftet oppgangstelling til sideelvene, men har deltatt 
i oppriggingen av telleapparat. Videre ble det informert om fem prosjekter. 
 

1) TF har overtatt ansvaret for skjellprøveprosjektet. Dette ble startet i 1997 av LBT, og går ut på at 
utvalgte fiskere samler inn prøver av all laks og ørret de får i løpet av sommeren i mot en 
godtgjørelse pr prøve. De siste to sesongene er det fiskeforeningen Tanavassdragets 
fiskerettshavere (TVR) som har stått for den daglige driften av prosjektet. TF utlyste jobben med 
prosjektmidler, og TVR var eneste søker på midlene begge år.  

 
2) Drivtelling benyttes som metode for å få oversikt over antall gytelaks etter fiskesesongen. Mens 

metoden er benyttet i et utvalg av finske sideelver siden 2003, er overvåkingen på norsk side mye 
mer tilfeldig. Siden 2012 er det imidlertid utført en rekke tellinger også på norsk side. 

 
3) Sjøørretprosjektet (2011-13) ble driftet av RKTL (som nå heter LUKE). Det ble radiomerket 40-60 

individer årlig, og vandringen innad i vassdraget ble fulgt gjennom perioden. TF deltok i 
innfangningen av ørret og har overtatt ansvaret for utbetalingen av dusør. Nå oversetter TF en 
stor rapport basert blant annet på fangstdata av ørret og skjellprøvefangst av ørret i 
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Tanavassdraget fra finsk til norsk. Dette er et viktig ledd i å gjøre kunnskap tilgjengelig for TF og 
fiskerne i dalen.  
 

4) SEALSAL (2013-15) er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), 
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Havforskningsinstituttet (HI) og TF. Målet var å 
kartlegge selbestandenes påvirkning på Tanalaksen og fiske etter Tanalaksen. En valgte en 
tverrfaglig tilnærming til problemstillingen, men det lyktes ikke å GPS-merke individer, og en fikk 
ikke tillatelse til å felle sel i ynglingstiden for å se på diett. En sitter likevel igjen med mer 
kunnskap om selens bevegelse i elva, selens påvirkning av fisket og fiskernes holdninger til 
selbestanden i Tanamunningen etter lokale fiskeres registreringer av selobservasjoner og 
intervjuer med lokale fiskere. Prosjektet blir summert opp inneværende høst. 
 

5) Kartlegging av andre fiskearter kom i gang høsten 2015 med prøvefiske i Máskejávre. I en 
situasjon der laksebestandene er overbeskattet og en vil oppleve strengere begrensninger i fiske 
etter laks, er det riktig å fokusere på andre arter som ressurs for lokale fiskere. Kartlegging av 
andre arter er en naturlig del av TFs oppgaver fremover.  

 
Fangst og fangstrapport 
Det er registrert 220 laksebreveiere med fiskekort inneværende sesong. Hittil er 77 % av kortene 
rapportert. Flere rapporterer digitalt nå, men en del slurver, og de vil bli oppringt i de følgende ukene. 
Oppfordring til å rapportere!  
To laksebreveiere som rapporterte fangsten innen fristen har blitt trukket ut som vinner av gavekort til en 
verdi av 2 500,-: Ingvald Fredrik Guttorm og Svein Arnfinn Pedersen.  
 
Sak 3 Laksebestandene i Tanavassdraget, status  

Rådgiver Narve St. Johansen ga en orientering om status for laksebestandene i vassdraget. Innledningsvis 
ble det vist til fangstfordelingen i vassdraget. Siden 2004 har størst andel av laks blitt fanget på finsk side, 
og de siste årene er det en 55/45-fordelingen i favør finsk fiske. I det norske fisket fanges om lag 65 % i 
garnfiske mens tilsvarende andel på finsk side er 25-30 %. På finsk side fanger tilreisende fiskere om lag 
50 % årlig, og i vassdraget sett under ett, blir i overkant av halvparten av fangsten tatt på stang. På norsk 
side blir ca 80 % av fangsten gjort i selve Tanaelva, og resterende 20 % fanget i ulike sideelver med 
Kárašjohka, Iešjohka og Máskejohka som de viktigste elvene. 
 
Tilbakegang av laksebestander i hele utbredelsesområdet til Atlanterhavslaksen har ført frem til en føre-
var tilnærming i forvaltning av laksebestandene. En er forpliktet til å begrense uttaket overskuddet de 
enkelte bestandene eventuelt produserer. For å vite at en kun beskatter overskuddet må en kjenne til 
hvor mye gytelaks som skal til for å fullrekruttere ulike bestander, og en må dessuten kjenne til hvor mye 
laks som står igjen til gyting. 
 
Gytebestandsmålet gir oss et tall på hvor mye hunnlaks som skal til for å fullrekruttere bestandene. I 
Tanavassdraget må det stå igjen 52,5 tonn med hunnlaks for at vassdraget skal være fullrekruttert. 
Potensiale for lakseproduksjon fordeler seg som følgende: 40 % i Tanaelva, 40 % i de tre store sideelvene 
Anárjohka, Kárášjohka og Iešjohka med sine sideelver, og 17 % i andre sideelver. 
 
Det benyttes tre metoder for å finne ut hvor mye laks som står igjen i ulike deler av vassdraget: 

1) Direkte telling av gytefisk ved drivtelling 
2) Kombinasjon av oppgangsteller (video/sonar) og fangststatistikk 
3) Kombinasjon av fangst og fangstrate. 
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Det er rundt 30 ulike laksebestander i Tanavassdraget, og ulike bestander ligger på ulike nivåer, mange er 
overbeskattet i større eller mindre grad. De øvre sideelvene som Iešjohka kommer særlig dårlig ut i 
evalueringen. Over lengre tid har gytebestanden der vært bare på om lag 1/3 av gytebestandsmålet. 
 
Når laksebestandene er mindre enn på bærekraftige nivåer, er forvaltningen forpliktet til å iverksette en 
gjenoppbyggingsplan. En har detaljert kunnskap om beskatningen av ulike bestander i Tanavassdraget fra 
prosjektet Genmix. Skjellprøver fra laks fanget i Tanavassdraget er genetisk analysert. En kjenner allerede 
de genetiske signalene til de fleste bestandene i vassdraget. Når en kombinerer resultatet fra Genmix 
med fangsttall samme år får en oversikt over hvor og når ulike bestander beskattes. Stor hunnlaks som 
skal gyte i Iešjohka fiskes i stor grad i Tanaelva i drivgarnstida, og 1-2 uker etter dette, og dessuten i 
Iešjohka fra midten av juni og ut juli.  
 
Forskning og overvåkingsgruppa har utarbeidet en risikovurdering for menneskeskapte påvirkninger på 
laksebestandene. Den faktoren som påvirker laksen mest nå er overbeskatning, mens en faktor som har 
potensiale til å utgjøre stor skade er lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Predasjon er satt på middels 
stor påvirkning pr i dag til tross for at det knappest kan kalles en menneskeskapt faktor. I den situasjonen 
vi har i dag med for små gytebestander flere steder i vassdraget vil predasjon imidlertid kunne utgjøre en 
såkalt additiv dødelighet. Der en ved fullrekrutterte bestander vil oppleve at predatorer gjerne kun tar ut 
et overskudd av lakseyngel, vil de i tynne bestander kunne begrense mengden yngel som overlever til 
smoltstadiet.  
 
Innspill 
Edvard Nordsletta fra Karasjok etterspurte resultater og utbytte fra SEASAL. 
 
Narve J. redegjorde for status: Prosjektet summeres opp denne høsten. Forvaltningen av selbestanden er 
ikke av TFs oppgaver. Selbestanden i Tanamunningen er et av verneformålene der. Det er ikke lov å drive 
ordinær jakt der, men bestanden kan beskattes utenfor reservatet. Fiskere som opplever at sel skader 
bruket kan felle sel ved eget bruk dersom de har storviltprøve. 
Prosjektet har gitt oppdatert kunnskap om selens tilstedeværelse i vassdraget, påvirkning på fisket i elv og 
indre del av fjorden, og holdningene laksefiskerne har til selbestanden. 
 
Åge Eriksen som fisker i Tanamunningen fortalte om hvordan han år om annet er svært plaget av sel, og 
dessuten at han tidvis får en del laks som er skadet før de fanges. Eriksen er for øvrig en av bidragsyterne 
til prosjektet SEALSAL.   
Asbjørn Guttorm fortalte at han samlet skjellprøver som ikke var tatt i mot av TF.  
 
Narve fortalte at det var viktig å beholde de samme skjellprøvesamlerne over lang tid dersom de gjør en 
god jobb, og at det sannsynligvis har skjedd en feil i og med han har falt ut av systemet.   
 
Sak 4 Sonegrenser som har vært til behandling i TF i perioden 2011-2015 
Hans-Erik Varsi orienterte om tre sonegrensesaker i Tana som TF har behandlet i første periode. 

 

Sak 5 Innkomne saker 

5.1 Forslag om sammenslåing av sone 39 og sone 40 til en sone, Gieddejohka – Båteng 

5.2 Forslag om sammenslåing av sone 48 og sone 49 til en sone, Veahčatguoika  - Gáhccát.  

5.3 Drøfting av Karasjok fiskeområde til eventuell inndeling i mindre fiskesoner 
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Soneinndelingen og utvisningen skal gjennomgås hvert fjerde år, etter at de fiskeberettigede har fått 
uttale seg på fellesmøte1.  Årsaken til at sonesakene fra Tana er satt opp til drøfting, er at det er kommet 
inn skriftlige forslag til TF fra sonemedlemmene i sone 40, 48 og 49. De fiskeberettigede i sonene er 
underrettet om at saken drøftes på fellesmøtet. I sone 39 har det ikke vært registrert fiskeberettigde i 
perioden.  
 

Årsaken til inndeling av Karasjok fiskesone er satt opp på sakskartet, er at dagens storsone inndeling i 
Karasjok, ikke vurderes å være i tråd med forskriftens § 3 fjerde ledd, sitat:  

«Fiske med faststående redskap, kastenot og drivgarn (garnfiske) må bare utøves på den 
elvestrekning som utvises av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Fisket skal normalt utøves i 
tilknytning til bosted som er grunnlag for fiskeretten».  

 

Karasjok fiskesone utgjør ca. 40 % av Tanavassdragets nedslagsfelt, og har lengre elvestrekning enn Tanas 

52 fiskesoner. Med dette som grunnlag settes saken opp til drøfting ved fellesmøtet, for senere mulig 

inndeling av Karasjok fiskesone til mindre soner. Etter fellesmøtets uttalelse, behandles saken videre av 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF).  

 

Rune Aslaksen foreslo å avvise behandle sonesakene, og krevde at det gjøres en votering på dette. 

Edvard Nordsletta er imot å dele opp Karasjok fiskesoner i mindre soner. Dette er tatt opp tre ganger 

tidligere, karasjokfiskerne har vært i mot dette. 

Reidar Varsi mente at Karasjok fiskerne selv har best forutsetninger til å vurdere Karasjok fiskesones 

inndeling. 

John Trygve Solbakk fra sone 41 mente at nabosonen burde få mulighet til å uttale seg til sonesak 39-40 

på forhånd. 

 

Fellesmøtets råd 

Fellesmøtet 31. oktober 2015 gir ikke råd til sammenslåing av fiskesoner i Tana, jf. 5.1 og 5.2. Fellesmøtet 

støtter ikke oppdeling av Karasjok fiskesone til mindre soner. 

  

 

Sak 6 TF som forvaltningsorgan ved advokat Herman Roksund Haavind AS 

Etter bestilling presenterte advokat Herman Roksund fra Haavind as TF som forvaltningsorgan ved et ½ 

times fremlegg, jf. vedlegg. 

 

Sak 7 Valg av fem medlemmer med fem personlige stedfortredere til Tanavassdragets 

           fiskeforvaltning (TF) for perioden november 2015 – nov. 2019 

 

90 stemmeberettigede til stede ved valgets åpning.  

Valgkomiteen har bestått av Jan Gunnar Johansen (leder), Tormod Nilsen og Per Andreas Mathisen. På 
vegne av valgkomiteen la Johansen frem følgende enstemmige forslag:  

                                                                 
1
 FOR 2011-02-04 nr. 119, Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdragets § 7 andre ledd omhandler hvor 

fiskeberettigede skal utøve fisket 



Side 8 av 9 

 

 
Tore Johansen Helistø, Holmfjell, sagt ja. 
Raymond Dervola, Birkestrand Vara, sagt ja. 
Rune Aslaksen, Alleknjarg, sagt ja. 
Jorunn Sottinen Vara sagt ja. 
Reidar Varsi, Laksnes, sagt ja. 
Per A Holm, Sirma vara, sagt ja. 
Mona Kemi Ravdojok, sagt ja. 
Alma Helander vara, sagt ja. 
Dan Vidar Rasmus Barta, sagt ja. 
Jan Olaf Varsi Vara, sagt ja. 

 
Avstemming: Ved valg fra medlem E og stedfortrederne hadde syv stemmeberettigede forlatt møte. 
 
Medlem Navn Ant. Stemmer 

A) Valgkomiteens forslag Tore J. Hellistø, Gulbojok 21 

 
Andre forslag Benn Larsen, Rustefielbma 56 

  
Trond Arnesen, Harrelv 6 

  
Regine Solbakken, Karasjok 5 

  
Blank stemme 2 

    B) Valgkomiteens forslag Dan Vidar Rasmus, Barta 20 

 
Andre forslag Edvard Nordsletta, Karasjok 64 

  
Blanke stemmer 4 

    C) Valgkomiteens forslag Rune Aslaksen, Alleknjarg Enst. Valgt 

    D) Valgkomiteens forslag Mona B. Kemi 26 

 
Andre forslag Asbjørn Guttorm 61 

  
Blanke stemmer 3 

    E) Valgkomiteens forslag Reidar A. Varsi 64 

 
Andre forslag John Trygve Solbakk 13 

  
Elin Mary Sabbasen 3 

  
Britt Hjørdis Somby 4 

    
 

Valg av personlige stedfortredere til medlem: 
 

   A) Valgkomiteens forslag Raymond Dervola Enst. Valgt 

    B) Valgkomiteens forslag Jan Olaf Varsi 23 

 
Andre forslag Dan Vidar Rasmus 57 

  
Blanke stemmer 6 

    C) Valgkomiteens forslag Jorunn A. Sottinen, Alleknjarg Enst.  Valgt 

    D) Valgkomiteens forslag Alma Helander 7 

 
Andre forslag Halfdan Næss 42 

  
Mona B. Kemi 25 

  
Blanke stemmer 5 

    E) Valgkomiteens forslag Per A. Holm, Sirbma 16 

 
Andre forslag Oskar Trosten, Holmesund 54 

  
Blanke stemmer 10 
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Valgte medlemmer til TF 2015-19 
 

     Navn Personlig stedfortreder 

Medlem Benn Larsen, Tana Raymond Dervola 
Medlem Edvard Nordsletta, Karasjok Dan Vidar Rasmus 
Medlem Rune Aslaksen, Tana Jorunn A. Sottinen 
Medlem Asbjørn Guttorm, Karasjok Halfdan Næss 
Medlem Reidar A. Varsi, Tana Oskar Trosten 

 

 

Sak 8 Avslutning 

Helge Samuelsen takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem. 

 

Møtet hevet kl. 18.30 

 

Referenter Hans-Erik Varsi og Narve St. Johansen 


