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Protokoll 

Styremøte ble avholdt mandag den 12. juni 2017 på styrelederens kontor ved Tana  

hvortil 4 medlemmer møtte: Styreleder Brynly Ballari og styremedlemmene Ulf 

Ballo, Alma Helander og Sverre Kimo Pedersen, samt sekretær Lemet-Jon Ivvár. 

Styremedlem Willy Rolstad møtte ikke, og hadde heller ikke meldt forfall. 

 

Møtet tok til kl 15,00 som ble ledet av styreleder Brynly Ballari. Lemet-Jon Ivvár 

fører protokollen.  Møteinnkallingen og følgende saksliste ble godkjent: 

 

Saksliste: 

Sak 01/2017 Styrets beretning og regnskap 2016. 

Sak 02/2017 Søke om partnerskap med andre foreninger grunnet svak økonomi.  

Sak 03/2017 Endre vedtektene i foreningen ved eventuelt sammenslåing.  

Sak 04/2017 Følge opp Tana-avtalen. 

 

Etter konstitueringen ble ordet gitt til Steinar Pedersen, lederen for Tanavassdraget 

til særlig å redegjøre styret om oppfølging av Tana-avtalen. Saken ligger nå til 

behandling i Stortingets kontroll og konstitusjonskomite. Komiteen har ønsket å se 

nærmere på om Stortingets plenum har i sitt vedtak i mars måned 2017 ved 

innføring av nye fiskeregler for Tanavassdraget begått formelle feil, eventuelt brutt 

norsk lov. Gjennomgangen er utført på basis av henvendelse fra Tanavassdragets 

fiskeforvaltning. Laksebreveierne i Tanavassdraget ønsker å reise rettsak mot staten 

om Tana-avtalen. Andre rettighetshavere er blitt invitert av LBT å delta.  Tana 

kommune og Sametingene har stilt seg villige til å delta med finanser til en 

eventuell rettsak. Sametinget på norsk side ønsker også selv å være part i saken. 

 

Tana-avtalen behandles som egen sak på dagens møte under sak 04/2017. 

 

SAK 01/2017  STYRETS BERETNIING OG REGNSKAP 2016 

Saksfremlegg: 

Arbeidet i styret 

Styret har avholdt 2 møter og behandlet i alt 9 saker. Foreningen har i perioden ikke 

fått driftsstøtte fra TF. Foreningen hadde søkt om kr 40 000 i driftstøtte. Styrets 

beretning og regnskap 2016 viser normal drift i året som var. Driften har dog vært 

betydelig redusert, i hovedsak fordi foreningen ikke har oppnådd driftsmidler fra 

Tanavassdragets fiskeforvaltning-Deanučázádaga guolástanhálddahus. Grunnen for 

avslaget har styrelederen anket på, uten å lykkes. Forvaltningen avviste å realitets-

behandle anken, og det uten noen form for begrunnelse.  I påvente av behandlingen 

i TF på lagets nye søknad om driftsmidler for 2017, samt i påvente av at sittende 
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TF-leder var tilbake på kontoret fra sykdomsbortfall, har styrelederen latt anken bli 

liggende uten å gå videre med den.  

 

På tross av manglende driftsmidler har foreningen fulgt opp behandlingen av Tana-

avtalen som TF og begge Sametingene har ledet an i.  Samtlige rettighetshavere, 

forvaltningen til Tanavassdraget, lokale og regionale politiske organer og 

Sametingene har bestridt gyldigheten av den norsk-finske kommisjonens 

behandling av nye fiskeregler til grensetrekningen i vassdraget. Partene vant fram 

med sitt syn i Energi og miljøkomiteen i Stortinget, men flertallet i Stortingets 

plenum omgjorde vedtaket den 27. mars 2017. Rettighetshaverne ledet av 

Laksebreveierne i Tana-vassdraget, grunneierne på finsk side og Sametingene har 

tatt initiativet til å rettsforfølge Tana-avtalen. Sametingene, kommunene og TF har 

sagt seg villig å delta med finansiering til en eventuell rettsak.  Styret i TVR 

behandler eventuelle deltakelse i en eventuell rettsak på møte den 12. juni 2017. 

 

Bestridelsen ble anket, uten at styret nådde opp. TF ga ingen begrunnelse for denne 

overraskende beslutningen. De andre foreningene fikk driftsstøtte. Vår forening 

fikk heller ikke fortsette med skjellprøveprosjektet som foreningen utførte for TF 

de to foregående årene.  Økonomien i foreningen har derfor i denne driftsperioden 

stått stille, som naturligvis går ut over aktivitetene. 

 

Videre har lederen og sekretæren arbeidet med å få forståelse for at foreningen 

fortsatt bør få midler fra TF til foreningsdriften. Det er derfor sendt fornyet søknad 

til TF om midler for perioden 2017. På grunn av dårlig økonomi i laget, og for å 

sikre stabil fremtidig drift vil ledelsen be styret på møte den 12. juni om en del 

omorganisering av driften, bl.a. inngå tettere samarbeid med Samisk 

næringsforbund. Der sitter bl.a. Ellen K. Saba fra Deatnu-Tana og Lemet-Jon Ivvár, 

foreningens sekretær i ledelsen. 

 

På tross av svak økonomi i foreningen, har det likevel ikke hindret oss i å følge opp 

sentrale saker som skjer i forvaltning av Tanavassdraget. Et ordinært dialogmøte 

med den nye TF ledelsen er gjennomført. På dette møtet var hovedtema 

forskningsrapporten som sekretæren hadde utarbeidet i samarbeid med lakseforsker 

Eero Niemelã om laksebestandene i hovedvassdraget og bielvene.  På samme møtet 

orienterte den nye lederen i TF Steinar Pedersen, om utviklingen av 

overenskomsten mellom Norge og Finland. Foreningen har i sin uttalelse gått imot 

forhandlingsresultatet mellom Norge og Finland. Fiskereglene for grense- 

strekningen som regjeringen før jul 2016.  
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Det nyvalgte styret i TF har nemlig tatt opp kampen i forhold til Tana-

kommisjonens forhandlingsresultat, uten at sentrale myndigheter har snudd. I 

prosessen om fiskeregelutviklingen har lokale fiskere krevd bl.a. utredninger som 

tydeliggjør kunnskaper som lokale tradisjonsbærerne sitter inne med, bl.a. på 

laksebestandsutviklingen i vassdraget, påberopt at statenes forhandlinger om 

Tanaavtalen er gjennomført ureglementert, bl.a. brudd på Tanaloven, Finnmarks-

loven og internasjonale urfolkskonvensjoner og manglende konsultasjoner med 

Sametingene. Styrelederen og sekretæren har deltatt på en del fellesmøter om Tana-

avtalen sammen med andre rettighetshavere. Begge sametingene har også vært 

involvert. Tana-avtalen ligger nå til behandling hos Kontroll og konstitusjons-

komiteen i Stortinget, og blir sannsynligvis der endelig avgjort i løpet av juni 2017. 

Saken er å gjennomgå om Stortinget har vært med på i saken å bryte norsk lov. 

 

Det er som tidligere meddelt kommet nye utfordringer i Tanamunningen. 

Kystverket har igangsatt mudring i ferdselsleden for å skape bedre adgang for større 

båter til utskipningen fra gruvevirksomheten. Sekretariatet er i gang med 

innsamling av faktainformasjon i saken, deretter vil styret reagere på saken overfor 

Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen. Saken er det vi kjenner til ennå ikke 

konkludert, men skal nå være gjort endringer på. Kystverket er blitt tvunget til å 

søke på ordinært vis om tillatelser for å lage dypere led i Tana-munningen, for at 

større båter kan anløpe gruveselskapet. 

 

Regnskapet 

Regnskapet til foreningen viser en omsetning på kr 10 936, ned fra forrige driftsår 

fra kr 128 100.  Prosjektinntektene har vært bærebjelken i driften med størst post på 

kr 94 300. Nå er den posten 0, som bl.a. omfattet skjellprosjektet som TF nå har 

inndratt fra oss. Medlemskontingenten er også redusert med det halve og ned til kr 

4 200 Regnskapet viser et underskudd på       kr 1 227,94, som foreslås disponert til 

fri egenkapital. 

 

Honorar til sekretæren er redusert til kr 5 000, mot tidligere kr 75 000 (inkl. 

prosjekthonorarer). 

 

I balansen ser vi at bankkonto for drift er på kr 6 741,15 mens skattetrekkskontoen 

er på kr 903. Foreningen har ingen gjeld. Årsmøtet vil gjøre vedtak om eventuelle 

godtgjørelser til tillitskorpset. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsberetning og regnskapet 2017 godkjennes. 
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Underskuddet på kr 1 227,94 i regnskapet, tilføres fri egenkapital som nå er på      

kr 17 409 (positivt).  

 

Vedtak enst: 

Som forslaget til vedtak. 

 

SAK 02/2017 SØKE OM PARTNERSKAP ANDRE FORENINGER 

Saksfremlegg: 

Medlemstallet i foreningen går ned, det er nå snart under 20 betalende medlemmer. 

Økonomien er helt ødelagt bl.a. grunnet manglende driftsmidler fra TF og de 

marginale midlene fra medlemmene. Ledelsen i foreningen mener at foreningen er 

fremdeles liv laga. For å kunne overleve er man avhengig av større økonomisk 

kraft.  Fra TF er det lagt opp til at aktuelle foreninger får maks kr 20 000 i årlig 

driftsstøtte, foruten LBT som innrømmes kr 50 000. Dette sikrer ikke foreningens 

drift, og når nå medlemsmassen er dramatisk lav, mener ledelsen i foreningen at vi 

vedtar å gå i et nært samarbeid med Samisk næringsforbund. Forbundet har sagt seg 

villige til et slikt samarbeid, og at TVR fortsetter der sin virksomhet som en egen 

avdelingsenhet, med egen identitet og med eget avdelingsstyre. Forbundet 

finansierer sin drift med midler fra Sametingene i Norge og Finland, samt har en 

betydelig prosjektportefølje. En prosjektportefølje med flere temaer fra Tanadalen.  

Årlig omsetning har vært på kr 350 000-400 000. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vil anbefale overfor årsmøte 2017 i Tanavassdragets fiskerettshavere 

- Deanučázádaga bivdovuoigatvuođalaččaid å inngå tett samarbeid med 

Samisk næringsforbund, Tana. Innholdet av samarbeidet blir slik at TVR 

fortsetter der sin virksomhet som en egen avdelingsenhet, med egen 

identitet og med eget avdelingsstyre. Forbundet finansierer sin drift med 

midler fra Sametingene i Norge og Finland, samt har en betydelig 

prosjektportefølje. En prosjektportefølje med flere temaer fra Tanadalen.  

Årlig omsetning har vært på kr 350 000-400 000. 

2. Samarbeidsavtalen med Samisk næringsforbund, legger styret fram for 

behandling til årsmøtet 2017, og foreslår samtidig endring av foreningens 

vedtekter som ivaretar denne samarbeidsbindingen. 

 

Vedtak enst: 

Som forslaget til vedtak.  
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SAK 03/2017  ENDRING AV FORENINGENS VEDTEKTER 

Saksfremlegg: 

Under forutsetning av positivt vedtak i sak 03/2017 om å gå inn som en del av 

virksomheten til Samisk næringsforbund, er det behov å endre foreningens 

vedtekter og § 3, og legge til et nytt underpunkt 5 med følgende tekst: 

 

`Foreningen kan også gå inn i eierposisjoner med andre foreninger som arbeider med 

samiske rettighetsspørsmål`.  

 

Dernest at § 5 om styret endres slik at antallet medlemmer reduseres til 3, som ved 

et samarbeid eller sammenslåing med andre foreninger kan operere som et 

avdelingsstyre på 3 medlemmer. 

 
TVR skal ha et årsmøtevalgt styre som har ansvar for daglig drift av foreningen, skal 

inneha 3 medlemmer og være likelig mellom garn og stangfiskerne. Ledervervet i 

styret velges av årsmøtet som skal gå på omgang mellom medlem av laksebrev og 

stangfiskerett. Ideelt skal styresammensettingen ha halvparten av medlemmene fra hver 

av kommunene Deatnu-Tana og Kárášjohka-Karasjok.  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Foreningen har med sitt vedtak i sak 03/2017 om å gå inn som en del av 

virksomheten til Samisk næringsforbund, tillegges derfor et nytt underpunkt 

5 i vedtektenes § 3, og følgende:  

 

`Foreningen kan også gå inn i eierposisjoner med andre foreninger som 

arbeider med likeartede samiske rettighetsspørsmål`.  

 

2. Vedtektenes § 5 om styret endres også, og tillegges følgende tekst: 

Ved et tettere samarbeid med andre foreninger eller en sammenslåing med 

andre, kan foreningens styre operere som et avdelingsstyre med 3 

medlemmer. 

 

3. Vedtektsendringene legges fram for endelig behandling på årsmøtet. 

 

Vedtak enst: 

Som forslaget til vedtak: 
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SAK O4/2017  FØLGE OPP TANA-AVTALEN 

Saksfremlegg: 

Det er allerede nevnt under behandlingen av årsberetningen at foreningen har fulgt 

med i den videre behandlingen av Tana-avtalen som TF og begge Sametingene har 

ledet an i.  Samtlige rettighetshavere, forvaltningen til Tanavassdraget, lokale og 

regional politiske organer og Sametingene har bestridt gyldigheten av den norsk-

finske kommisjonens behandling av nye fiskeregler til grensetrekningen i 

vassdraget. Lokale parter vant fram med sitt syn i Energi og miljøkomiteen i 

Stortinget, men flertallet i Stortingets plenum omgjorde vedtaket den 27. mars 

2017. Rettighets-haverne ledet av Laksebreveierne i Tanavassdraget, grunneierne 

på finsk side og Sametingene har tatt initiativet til å rettsforfølge Tana-avtalen. 

Sametingene, kommunene og TF har sagt seg villig å delta med finansiering til en 

eventuell rettsak.  Styret i TVR behandler eventuelle deltaksel i en eventuell rettsak 

på møte den 12. juni 2017. 

 

Bestridelsen ble anket, uten at styret nådde opp. TF ga ingen begrunnelse for denne 

overraskende beslutningen. De andre foreningene fikk driftsstøtte. Vår forening 

fikk heller ikke fortsette med skjellprøveprosjektet som foreningen utførte for TF 

de to foregående årene. Økonomien i foreningen har derfor i denne driftsperioden 

stått stille, som naturligvis går ut over aktivitetene. 

 

LBT har invitert rettighetshaverne til Tanavassdraget sammen å reise sak mot staten 

i rettssystemet. Deanučázádaga luossabivdiid Searvi-Tanavassdragets laksefiske-

forening (stangfiskernes forening) ha sagt ja til å delta.  Invitasjonen har Tana 

kommune og Sametingene ønsket å støtte finansielt. Sametinget på norsk side vil 

også selv delta som part i saken.  Ledelsen i TVR var tilstede torsdag 1. juni 2017 i 

Kárášjohka-Karasjok på Sametingets plenumsmøte som gjorde vedtak om å delta 

aktivt i rettsforfølgelsen om Tana-avtalen. Sametingene skal i løpet av noen dager 

avholde flere møter om saken i Utsjok med rettighetshaverne. Sametingene skal 

også i løpet av juni i år avholde et seminar om rettsprosessen på samme sted. 

 

TF-leder Steinar Pedersen er invitert å informere foreningen om saken på 

styremøtet den 12.06.2017, og innleder om temaet i starten på møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret i Tanavassdragets fiskerettshavere-Deanučázádaga bivdovuoigat-

vuođalaččat går inn som part for å prøve saken i rettssystemet sammen med 

andre fiskerettighetshaverne om lovligheten av innføringen av Tana-avtalen. 
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2. Foreningen har selv ingen finanser å delta med i en eventuell rettsprosess. 

3. Saken avgjøres på foreningens årsmøte som er planlagt avholdt fredag 23. 

juni 2017. 

 

Vedtak enst: 

Som innstillingen, men at punkt 1 endres til: 

Styret i Tanavassdragets fiskerettshavere - Deanučázádaga bivdovuoigatvuođa-

laččat kan inngå i en diskusjonsgruppe blant rettighetshavere til å planlegge 

deltakelse som part i å prøve saken i rettssystemet sammen med andre 

fiskerettighetshaverne om lovligheten av innføringen av Tana-avtalen. 

 

Vedtaket blir i sin helhet slik: 

1. Styret i Tanavassdragets fiskerettshavere - Deanučázádaga bivdovuoigat-

vuođalaččat kan inngå i en diskusjonsgruppe blant rettighetshaverne til å 

planlegge deltakelse som part i å prøve saken i rettssystemet sammen med 

andre fiskerettighetshaverne om lovligheten av innføringen av Tana-

avtalen. 

2. Foreningen har selv ingen finanser å delta med i en eventuell rettsprosess. 

3. Saken avgjøres på foreningens årsmøte som er planlagt avholdt fredag 23. 

juni 2017. 

 

Møtet hevet kl 17,00 

 

 

Brynly Ballari /s.    Alma Helander /s.      Ulf Ballari /s.     Sverre Kimo Pedersen /s. 

styremedlem           styremedlem               styremedlem      styremedlem 

                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                               sekretær 


