
REGLER OM FELLESMØTER – forberedelse og gjennomføring 

 

§ 2 Mandat 

Ordinære og ekstraordinære fellemøter, som TF har ansvar for å innkalle til, representerer alle 

fiskeberettigede med garnfiskerett (laksebreveiere) i Tana og Karasjok kommuner. 

 

§ 3 Møterett, fullmektig 

Laksebreveiere har møterett med tale-, forslags- og stemmerett i fellesmøter, og kan møte personlig 

eller ved fullmektig som er husstandsmedlem. Fullmakt utstedes skriftlig av laksebreveier gjeldende 

for ett møte. Husstandsmedlem kan velges til verv. 

 

§ 5 Ordinært fellesmøte – valg av representanter til Tf for ny peiode 

3 linje: 3 av laksebreveiere velges fra Tana kommune, og 2 fra Karasjok kommune. Fellesmøte velger 

valgkomite for ny funksjonsperiode, jf. § 9. 

Forklaring: 2/3 deler av fiskeberettigede driver landbruk og er bosatt i Tana kommune. 

 

§ 6 Ordinært fellesmøte – soneinndelingen og utvisningene av fiskerett til sonene 

Et fellesmøte kan være arena for drøfting og behandling av soneinndeling og utvisning av fiskerett. 

Møte må avholdes midt i funksjonsperioden. TF kan, på fellesmøte, legge frem forslag om endringer i 

soneinndeling i en sone/soner, der det ønskes endringer. Presentasjon over endring(er) legges frem 

på fellesmøte. Laksebreveiere fra hver kommune avgjør om de ønsker å dele opp eller slå sammen 

sonene i hver kommune. Fellesmøte avgjør soneinndelingen.   

Forklaring: TF må ikke presse frem flere soner i vassdraget. I Tana fins det allerede nok soner, som 

allerede har korte avstander. I Karasjok vil soneinndeling presse ut flere laksebreveiere, da det ikke 

kan fiskes med garn i hele dagens sone. Karasjok laksebreveiere må selv få bestemme om de vil ha en 

eller flere soner. Det er de som vet best om hvordan det fiskes der. 

 

§ 7 Ekstraordinært fellesmøte – suppleringsvalg 

Ekstraordinært fellesmøte avholdes dersom – 

a) - et valgt medlem av de fiskeberettigede i TF må gå av pga. sykdom, dør, flytter etc. 



b) - dersom de fiskeberettigede, etter en periode med stor misnøye av arbeidet til TF, ikke 

finner andre løsninger på uro, føler at de blir overkjørt m.m. Valgte suppleanter fungerer ut 

funksjonsperioden. 

 

Forklaring:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 8 Ekstraordinært fellesmøte ved behov 

4 linje: Av samme grunn kan interesseorganisasjoner som representerer en stor andel av 

laksebreveiere, eller 1/3 av laksebreveierne, kreve skriftlig at det innkalles til 

ekstraordinært fellesmøte. Kravet skal være undertegnet av 1/3 av laksebreveiere. 

 

§ 9 Valgkomité 

Fellesmøtet for valg av representanter til TF i kommunevalgåret, velger 3 medlemmer og 3  

personlige stedsfortredere blant laksebreveierne til valgkomiteen. Det velges 1 medlem fra 

Tana (Tana-bru - Tana munningen), 1 medlem fra Polmak (Tanabru – kommunegrense til 

Karasjok) og 1 medlem fra Karasjok. 3 personlige stedsfortredere velges fra samme område 

som ordinære medlemmer. Fellesmøtet velger leder og nestleder. Funksjonstiden er 4 år. TF 

fastsetter godtgjørelse til medlemmene. 



Forklaring: Det er ca 1/3 laksebreveiere som driver landbruk og som bor i Karasjok, ca 1/3 i Polmak 

og ca 1/3 i Tana. 

 

§ 11 Møte – arbeid 

Leder i valgkomiteen innkaller til møte. TF kan yte administrativ bistand til valgkomiteens arbeid. 

Valgkomiteen kunngjør frist for innsending av forslag til kandidater. Laksebreveiere og deres 

interesseorganisasjoner kan fremme forslag til kandidater. 

Arbeidet for innstilling av kandidater til valg for ny funksjonsperiode, settes i gang senest 1.august i 

kommunevalgåret. Arbeidet med suppleringsvalg settes i gang uten opphold etter at TF har fått 

beskjed fra medlem(mer) som har forlatt TF. 

 

§ 13 innkalling, saksliste, saksforberedelser 

TF leder, sammen med TF medlemmer fra laksebreveierne, har ansvar for å innkalle til fellesmøter og 

for utarbeidelse av saksliste og saksutredninger med forsalg til vedtak. Valg føres opp som egen sak 

på saksliste dersom valg skal gjennomføres. 

 

§ 19 Åpning av møtet, møteledelse, tellekorps, bevitnelse av protokoll 

Tillegg: Møteleder, assisterende møteledere, tellekorps og vitner til protokollen velges blant 

møtende laksebreveiere. 

 

§ 20 behandling av saker – forslag, merknader, protokolltilførsel 

Saker legges fram og redegjøres av TF leder (eller nestleder ved lederens fravær) og TF medlemmer 

fra laksebreveiere. Saker fremmes med skriftlig saksutredelse og forslag til vedtak. 

 

§ 23 Avstemningsregler – saker, stemmelikhet 

3 linje:  

Møteleder kan foreta kontravotering. Det kan foretas skriftlig avstemning i saker. 

 

 § 24 Avstemningsregler – valg, stemmelikhet 

Valg av personer skal gjennomføres ved valg av medlemmer først, deretter personlige 

stedsfortredere. Før valget skal møtet bestemme hvordan stemmegivningen skal foregå. 


