Medlemsmøte Onsdag 14.11.18
Kl.18.00, Klubbhuset.
Tilstede: 22. medlemmer

Sak 1.

Godkjenning av innkallelse.
Det har vært innkalt på Facebook, og også 2 ganger i FD.
Innkallelse godkjent uten merknad.

Sak 2.

Fiskeregler 2019

Fiskeregler, Forslag fra Alf Johnny Eriksen.
«Jeg ønsker å fremme forslag for fiskeregler om å ta vekk blyforbudet for fiske med
makk, gjeldende hele sesongen.
Makkfiske bedrives som oftes i stryk, og vil derfor fordele fiskere mere jevnt på hele
elva, samt at dette tradisjonsbundne fisket opprettholdes.
Mulig at det ville blitt noe mere rekruttering både ung og voksen, dersom dette ble
tillatt, også i den tiden smålaksen kommer på elva.
Har ikke veldig stor tro på at tidligere hørte påstander om «krøking» vil øke i
faretruende grad, de aller fleste er lovlydige fiskere, og holder også øye med hva som
foregår i elva.»

Styrets innstilling: Mark og søkke forblir uendret, men at man er åpne for
lokale fornuftige løsninger, bl.a etter vannstand i løpet av sesongen, fra 10 juli i
31. juli.
Eksempelvis. Er det mye vann, så kan sesongen for mark og søkke utvides til
inntil 31. juli. En evt informasjon om utvidet sesong gis hos kortselgere,
facebook, og hjemmeside. Fra 1. august forblir reglene som i dag uansett.
Avstemming.
Mark/søkke ut juli mnd, eller regulering etter vannstann.
Det ble 4 mot 18. stk for styrets forslag.
Styrets forslag i om å regulere mark og søkke etter vannstand i løpet av
sesongen, vedtatt av vårmøtet.

Sak 3.

Saker fra medlemmer.
Telleverket.
Sak fra Ole Jacob Kleven.
Ønsker oppdaterte tall på telleverket over oppgangene gjennom hele sesongen.
Ole Jacob hadde en gjennomgang med begrunnelse for sine meninger, i
forbindelse med offentliggjøring av tall fra telleverket, og hvilke tanker om hva
som kan gjøres for fremtiden.
Det er ønske om å få lagt en instruks og fordele arbeidet på flere. Pr i dag er det
flere som gjør arbeidet, selv om det ikke kommer helt frem.

Forslagsstiller ønsker at styret ser videre på saken, om det er mulig å gjøre noe
for fremtiden når det gjelder telleverket og offentliggjøring.
Styret skal få laget en strategi og instruks før sesongstart 2019. Da vil man
også flyttet dette med telleverket fra person til sak.
Å ha ferske tall, vil nok utgjøre en ½ tids til hel stilling i rent arbeid med å
verifisere tallene, og få lagt dette ut.
Parkering.
Dialog med parkering ved brua?
Prøve få en samtale med Mesta.

Sak 4.

Informasjon
Møte
Det informeres fra styret sin side om kommende møte mellom FeFo,
Påtalemyndighetene, VJFF, og reindrifta som skal være i desember.
Skilting.
Alle skiltene skal oppdateres og sees på for sesongen 2019.
Platting.
De fiskeplassene med mye trafikk, og hvor det blir veldig stort press, så er det
tenkt å få laget plattinger for sesongen 2019.
Møtet avsluttet 19.40
Referent
Kjersti Sollien Iversen

