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Saker til TF møte 2. november 2019 på Levajok fjellstue 
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Sak 85/2019: Åpning med presentasjon 

Sak 86/2019: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 87/2019: Valg av to protokoll underskrivere 

Sak 88/2019: Konstituering med valg av leder og nestleder 

Sak 89/2019: Tildeling av prokura 

Sak 90/2019: Tildeling av signatur 

Sak 91/2019: TFs deltakelse i Arbeidsgruppa for forvaltning 

Sak 92/2019: Tid og sted for neste TF møte 
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Sak 87/2019: Valg av to protokoll underskrivere 
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Sak 89/2019: Tildeling av prokura 

 
Prokura 
Prokura er en særlig form for fullmakt som brukes i næringslivet, og som reguleres av lov om 
prokura. 

Den som har prokura, har myndighet til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til 
driften. Prokuristen kan likevel ikke, uten uttrykkelig fullmakt, overdra eller behefte 
foretakets eiendom, jf. prokuraloven § 1. 

Den som har prokura, kan signere på følgende disposisjoner i forbindelse med tinglysing: 
transport av rettighet, prioritetsvikelse, pantefrafall, sletting av pant og andre rettigheter, 
samtykke ved urådighet, erklæring i punkt 7 i skjøte, og på egenerklæring om 
konsesjonsfrihet. 

Prokuristen kan ikke signere ved overføring av hjemmel, pantsettelse, registrering av 
borettslag eller borettslagsandel, eller ved annen beheftelse av foretaktets eiendom, med 
mindre dette uttrykkelig fremgår av fullmakten. 

Når prokuristen signerer på vegne av foretaket, skal han eller hun gjøre en tilføyelse som 
viser prokuraforholdet, for eksempel pr. prokura eller p.p., jf. prokuraloven § 3. 

Oppsummert: 
Fullmakt til å handle på en annens vegne i driften av dennes forretning og til å tegne 
firmaet. Denne kan innehas som ene-prokura eller av flere personer i fellesskap. 
Rettighetene som prokurist tilsvarer rettighet som firmaets signatur, minus salg eller 
pantsettelse av fast eiendom. Tilsvarer på samme måte daglig leders stillingsfullmakt pluss 
visse ting av særlig art, som for eksempel kjøp/salg av deler av virksomheten. Meldes til 
foretaksregisteret. 

Prokura kan ikke overføres til andre, jf. prokuraloven § 4. 

Les mer om prokura ved tinglysing i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 3.4. problemstilling 
nr. 5. 

For mer informasjon, se Lov om Aksjeselskaper på www.lovdata.no  

Direktørens innstilling: 
Tanavassdragets fiskeforvaltning gir Hans-Erik Varsi fullmakt til å opptre på vegne av TF i alt 
som hører til driften med avtaler og utbetalinger til drift, administrasjon og prosjekter. 
 

Vedtak: 

 

 

 

http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Rundskriv-for-Tinglysingen/3-Signatur/34-Signatur-pa-vegne-av-private-foretak/#p5
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Rundskriv-for-Tinglysingen/3-Signatur/34-Signatur-pa-vegne-av-private-foretak/#p5
http://www.lovdata.no/
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Sak 90/2015: Tildeling av signatur 

Signaturberettiget 

Et foretak eller annen juridisk enhet blir normalt representert av sitt styre, eller av en eller 

flere personer som er gitt signaturrett. Hvem som har signaturrett for et foretak, fremgår av 

registrerte opplysninger i Foretaksregisteret. 

 

Oppsummert:  

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på enhetens vegne i forretningsforhold. 

Signaturrett kan tildeles rolleinnehaver(e), navngitte personer eller enheter. Slik fullmakt 

kan fastsettes i vedtektene, som også kan begrense styrets myndighet til å gi rett til å tegne 

selskapets firma. Retten til å tegne selskapets firma kan når som helst tilbakekalles.  

For mer informasjon, se Lov om Aksjeselskaper på www.lovdata.no  

 

Direktørens innstilling: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) gir TF leder og  

direktør fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av TF i forretningsforhold. 

 

Vedtak: 
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Sak 91/2019 TFs deltakelse i Arbeidsgruppa for forvaltning 
 
Tanavassdragets fiskeforvaltning oppnevner 2 av 8 personer til arbeidsgruppa for forvaltning. 
Myndighetene i de to landene oppnevner to hver, og de lokale rettighetshaverne på finsk side 
oppretter to personer. TF har valgt Reidar Varsi og John Nystad som sine representanter i gruppa. 
Fra norske myndigheter sitter det to personer fra Miljødirektoratet (Sturla Brørs og Roy Langåker).  
 
Arbeidsgruppa har to hovedoppgaver;  
1) Utarbeidelse av forvaltningsplan for Tanavassdraget jf., Tanaavtalen artikkel  4 
https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2016-09-30-16?q=fiske%20i%20Tanavassdraget 
2) Foreslå endringer/justeringer i fiskereguleringene jf. Tanaavtalens artikkel 6 og 7. 
 
TF valgte å trekke sine medlemmer ut av arbeidsgruppa i juni 2019 med bakgrunn i; «avtalebrudd fra 
Finland ved endringer i vilkårene for salg av fiskekort fra hyttekortkvota». Det har vært en møte i 
gruppa etter at TF trakk seg ut (Lakselv 4.-5. september). 
 
Utarbeidelsen av forvaltningsplanen ble påbegynt våren 2018, og er i sluttfasen nå. Det er innkalt til 
siste møte med planen som agenda i Alta 19.-21. november. Under møtet skal man blant annet 
diskutere videre hvordan lokal/tradisjonell økologisk kunnskap (LEK/TEK) skal inkluderes i 
forvaltningsplanen. Dersom TF velger ikke å delta i sluttfasen i arbeidet med planen, vil man 
sannsynligvis få mulighet til å komme med endringsforslag gjennom en egen høringsprosess før den 
ordinære høringsprosessen. Dette vil likevel ikke kunne erstatte muligheten til å være med å jobbe 
frem planen i fellesskap med arbeidsgruppa. Ettersom siste møtet avholdes i slutten av november, 
må TF beslutte om man skal reoppnevne medlemmer til arbeidsgruppa på møte 2. november. 
 
Se vedlegg møtereferater i forvaltningsgruppa. 
 
Drøfting: 
 

 

 

 

 

 

 

Sak 92/2019: Tid og sted for neste TF møte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2016-09-30-16?q=fiske%20i%20Tanavassdraget
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Sammensetning av TF (2019-2023): 
 

TF-medlem Personlig stedfortreder Valgt/oppnevnt av  

Steinar R. Pedersen Per Ivar Stranden Tana kommune 

Máret Guhttor Márjá-Liissá Partapuoli Tana kommune 

John Nystad Kjell Olav Guttorm Karasjok kommune 

Solveig Boine 
Nikkinen 

Jan Idar Somby Karasjok kommune 

Benn Larsen Hilde Sabbasen Bach Fellesmøte 

Rune Aslaksen Jorun Sottinen Fellesmøte 

Reidar Varsi Oskar Trosten Fellesmøte 

Dan Vidar Rasmus Liv Tone Boine Fellesmøte 

Asbjørn Guttorm Alma Helander Fellesmøte 

 
 
 
 
 

 


