
 

 

 

 

PROTOKOLL 

Stiftelsesemøte avholdt i foreningen Tanavassdragets fiskerettshavere (TVR) - 

Deanučázádaga bivdovuoigatvuođalaččat den 12. mars 2014 ved Tana bru hvortil 

stifterne Brynly Ballari, f. 22.08.1939, Deatnu-Tana, Ulf Trygve Ballo, f. 06.07.1953, 

Deatnu-Tana, Harald Hirsti, f. 01.01.1933, Deatnu-Tana, Thoralf Henriksen, f. 

09.06.1955, Kárášjohka-Karasjok, Aage Solbakk, f 19.05.1943, Deatnu-Tana, Inger Alma 

Helander, f. 10.06.1951, Kárášjohka-Karasjok og Sverre Pedersen, f. 08.11.1962, Deatnu-

Tana, deltok.  

 

Noen av stifterne deltok pr telefoni. 

 

Møtet tok til kl 15,00. 

 

Brynly Ballari ledet møtet og Lemet-Jon Ivvár førte protokollen. 

 

Møtedeltakerne ble enige om de danner en medlemsforening av medlemmer blant garn- 

og stangfiskerne i Karasjok og Tana kommuner som skal arbeide for bevaring og 

utvikling av vassdragets laksefiskerettigheter, tradisjoner og sedvaner. Deretter ble 

følgende saker behandlet: 

 

1. Foreningens navn 

2. Foreningens vedtekter 

3. Valg av interimstyre og arbeidet videre 

4. Fastsettelse av kontingent 

 

Brynly Ballari, Ulf Trygve Ballo og Lemet-Jon Ivvár underskriver stiftelsesdokumentet.  

 

SAK 01/2014  FORENINGENS NAVN 

Saksfremlegg:  

Etter initiativgruppens forslag bør arbeidsnavnet fram til første årsmøteavvikling Tana og 

Karasjok laksefiskeforening (TKL) -  Deanu ja Kárášjoga luossabivdojoavku (DKL).   

 

Etter sondring er stifterne endt opp med å kalle foreningen for Tanavassdragets 

fiskerettshavere (TVR) - Deanučázádaga bivdovuoigatvuođalaččat.  I forhold til det 

opprinnelige forslaget favner dette navnet videre og tar med hele nedslagsfeltet til 

Tanavassdraget (inkluderer bl a bielvene). 

 

Vedtak:   

Foreningen navn skal være Tanavassdragets fiskerettshavere (TVR) - Deanučázádaga 

bivdovuoigatvuođalaččat   

 

Tanavassdragets fiskerettshavere (TVR) 

Deanučázádaga bivdovuoigatvuođalaččat 
N-9845 Deatnu-Tana  

 

e-mail:  post@deatnu.net 
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SAK  02/2014  FORENINGENS VEDTEKTER 

Saksfremlegg og vedtak: 

Etter forslag fra initiativgruppen og noen små administrative justeringer er følgende 

vedtekter besluttet skal inntil videre gjelde til foreningen Tanavassdragets 

fiskerettshavere (TVR) - Deanučázádaga bivdovuoigatvuođalaččat: 

 

§ 1  Foreningens navn og utspring 

 Tanavassdragets fiskerettshavere - Deanučázádaga bivdovuoigatvuođalaččat 

 (TVR) er en lokal interesseforening for laksefiskere som har garn- og stang-

 fiskerett i Tanavassdraget ihht. Tanaloven og Forskrift om fisk og  fisket i  Tana-

 vassdraget. 

 

§ 2  Foreningens formål 

 TVR´s grunnsyn er å ivareta og å fremme Tanavassdragets laksefisketradisjoner og 

 dens fiskekultur. I sitt formål skal foreningen besørge over interessene til 

 fiskerettshaverne, operere som en åpen og inkluderende forening og være 

 partipolitisk nøytral.   

 

 Foreningens mål 

§ 3 TVR skal i sitt arbeid bidra til at laks og andre fiskeslag i Tanavassdraget beskattes 

 forstandig slik at laksen er og blir et viktig gode i dag og for kommende 

 generasjoner langs vassdraget.   

 

1. Det betyr å sikre leveområdene for laks og andre fiskeslag i hele vassdraget og 

at fordelingen av fiskeressursene mellom fiskerettshavere og andre fordeles 

rettferdig 

2. I sitt arbeid å forsvare Lov om fisket i Tana (Tanaloven) og se til at Forskrift 

om fisk og fisket i Tanavassdraget blir etterlevd 

3. Siktemålet er videre at TVR skal være i ledersetet i styrking av vassdragets 

lokale forvaltning, ressursplanlegging og fiskekultur. Derfor er det viktig at 

foreningen søker tett samarbeid med Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), 

Karasjok og Tana kommuner, Sametinget og med aktuelle interesseforeninger.   

4. Legge vekt på fiskerettshavernes erfaringer og samlede kompetanse, samt å se 

hen til anbefalinger som gis av relevante fag- og forskningsmiljøer og lokale 

tradisjonsbærere knyttet til fisk og ressursuttak i vassdraget 

5. TVR kan påta seg oppgaver og gå i samarbeid med andre som samsvarer med 

foreningens formål. TVR kan også delta i prosjekter som tar sikte på 

verdiskapning og videreutvikling av lokal laksefiskekultur som er med på å 

trygge bygdesamfunnene langs Tanavassdraget 

 

§ 4 Medlemskap 

 Alle personer med lakserett i Tanavassdraget og som har fylt 16 år, kan tegne 

 medlemskap i TVR. Dette gir personen anledning til å inneha alle  typer tillitsverv i 

 foreningen. Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.   
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 Dersom medlem ikke har betalt medlemskap for de 2 –to- siste årene, strykes 

 medlemskapet som ugyldig.  Medlem kan foreta utmelding fra foreningen bare ved 

 skriftlig henvendelse. 

 

§ 5 Styret 

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

 skal inneha mellom 4-6 medlemmer med 2 –to- års funksjonstid og være likelig 

 fordelt  mellom garn og stangfiskerne. Ledervervet i styret velges av årsmøtet som 

 skalgå på omgang mellom medlem av laksebrev og stangfiskerett. Ideelt skal 

 styresammensettingen ha halvparten av medlemmene fra hver av kommunene 

 Deatnu-Tana og Kárášjohka-Karasjok.  

 

 Styret kan oppnevne utvalg som arbeider med særskilte oppgaver i regi av 

 foreningen. 

 

 Eventuelle ansettelser i foreningen forestås av styret. Styret (også interims-

 styret) kan tildele signatur og prokura. 

 

 Under styrets møteavviklinger skal lederen ved stemmelikhet inneha styrets 

 dobbeltstemme, men foreningens intensjon er at det oppnås konsensus så langt det 

 er mulig. 

 

§ 6 Årsmøtet 

 Årsmøtet er foreningens øverste organ. Møtet avholdes innen 15. juni og 

 behandler: 

 

 Styrets beretning og regnskap for de siste to årene 

 Styrets framtidige virksomhetsplan og budsjett, herunder prosjekter 

 Innkomne saker fra medlemmene.  Sakene skal være forberedt med 

innstilling fra styret 

 Godtgjørelser til tillitsvalgte 

 Valg av styre, styrets leder og revisor 

Årsmøte kan etter behov velge to varamedlemmer til styret 

 

Årsmøtet skal innkalles senest tre uker før møtedato. Frist for 

innmelding av saker fra medlemmene til årsmøtet er 2 uker.  

 

§ 7    Ekstra årsmøte 

         Styret kan innkalle til ekstra årsmøte dersom det anses som påkrevende for å 

 opprettholde normal drift av foreningen, eller når 2/3 av medlemmene skriftlig 

 har fremmet slik krav. 

 

§ 8 Språkbruk 

 Begge de offisielle målførene i Indre Finnmark er godkjente språkbruk i 

 foreningen. Vedtektene, foreningens protokoller og andre vesentlige dokumenter 

 skal derfor produseres både på norsk og nordsamisk. 
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§ 9  Oppløsning 

 Oppløsning av foreningen kan gjøres med tilslutning fra ¾ av medlemmene på 

 årsmøtet, og må være utredet og innstilt av styret og medtatt i årsmøtets saksliste.  

 Minst halvparten av foreningens medlemmer må være tilstede på årsmøtet under 

 oppløsningsbehandlingen. Eventuelle aktiva som foreningen besitter på opp-

 løsningstidspunktet, skal avhendes til fiskeremmende tiltak i Tanavassdraget. 
 

 

SAK 03/2014 VALG AV INTERIMSTYRE OG ARBEIDET VIDERE 

1. Følgende 4 personer blant stifterne ble valgt i interimsstyret for TVR: 

 

 Brynly Ballari, Hárrejohka-Harrelv, 9845 Deatnu-Tana 

 Inger Alma Helander, Borjjasnjárga-Seilnes, 9730 Kárášjohka-Karasjok 

 Aage Solbakk, Fanasgieddi-Båteng, 9845 Deatnu-Tana 

 Ulf Trygve Ballo, Suolovárri-Holmfjell, 9845 Deatnu-Tana 

 

 Brynly Ballari velges som interimsstyrets leder. 

 

2. Interimsstyret skal lede foreningen i interimsperioden fram til første ordinære 

årsmøte med initiativtakernes stiftelsesvedtekter som styringsverktøy. I-styret skal 

forberede nødvendige dokumenter for avvikling av foreningens første ordinære 

årsmøte som avholdes før 20. april 2014. Stifting av foreningen kan offentliggjøres 

i media.   

 

3. Lemet-Jon Ivvár bistår interimsstyret med bl.a registrering av foreningen til Brreg 

og gjøre andre praktiske oppgaver med oppstarten. 

 

4. Det tas sikte på at TVR søker om prosjektmidler fra TF som nylig er kunngjort på 

TF´s web side. 

 

SAK 04/2014 FASTSETTELSE AV KONTINGENT 

Saksfremlegg: 

Når interimsstyret i foreningen har oppnådd registrering av foreningen i Brreg og fått 

organisasjonsnummer, kan interimsstyret igangsette medlemsverving. Kontingentens 

høvelige størrelse fastsettes til kr 200 pr medlem pr år. 

 

Vedtak: 

1. Stiftelsesmøtet fastsetter årskontingenten i TVR foreløpig å være kr 200 pr år. 

 

Møtet hevet kl. 16,30. 

Brynly Ballari /s.                    Ulf Trygve Ballo /s.                    


