
 
 

 

 

 

- Årsmøte 2021 - 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019, 2020 og 2021 
 

Dato: Fredag 25. mars 2022 
Tid:  Kl. 18.00 
Sted:  Signaldalen bygdehus, Signaldalsveien 1293, 9046 Oteren 
 
Saker:  - Årsmøtesaker. 
   

Årsmøte er med dette kunngjort og frist for innmelding av saker er utgått. 

Innkalling til årsmøte skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest en uke før møtet. 
Innkalling og saksliste sendes medlemmene på den adresse som fremkommer av medlemsregisteret.1) 

Leder Harald Olsborg 
Tlf. 456 65 604 

 
 Vedlegg 1: Saksliste 

 Vedlegg 2:  Årsberetning 2019, 2020 og 2021 

 Vedlegg 3: Resultatregnskap, balanse og revisjonsberetninger 2019, 2020 og 2021 

 Vedlegg 4: Budsjett og virksomhetsplan 

 Vedlegg 5: Protokollutskrift Styremøte 28. februar 2022 

 Vedlegg 6: Særutskrift s-sak 03/2019 Medlemskap Norske Lakseelver 

 Vedlegg 7: Medlemskap Norske Lakseelver 

  

 
Rognutsett nedstrøm Holmen på Broderstad den 4. april 2020. Fra høyre Morten Pettersen og Øyvind Figenschau. 

 

 
1) På grunn av at posten har blitt så vrang med å overholde leveringsfrister til postadresser som ikke er helt korrekte, 

har vi for medlemmer der veinavn og nummer mangler fraveket kravet og søkt opp disse der det har vært mulig. 
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- Årsmøte 2021 - 

Sak 1 Opprop 

 Styreleder åpner årsmøtet og foretar opprop. Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som 
er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som evt. møter med fullmakt registreres. 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Innkalling er sendt til alle medlemmer på den adresse som fremkommer av medlemsregisteret. 
Pga. koronapandemien er ikke årsmøtene for 2019 og 2020 avviklet i samsvar med vedtektene. 

Forslag fra styret: Regnskap og årsberetninger for de respektive driftsårene fremmes hver for seg 
på Årsmøte 2021. 

Forslag fra styret: Styret foreslår at valgkomiteen tar utgangspunkt i siste avholdte Årsmøte (2018). 
Dvs. at styreleder og styremedlemmene Odd Gunnar Rognli og Øystein Aspenes er på valg. 
Valgkomiteen legger styrevedtaket til grunn. Styret fremmer forslagene for Årsmøtet som må gi sin 
tilslutning. 

Sak 3 Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll 
  

Sak 4 Årsberetning 
 Årsberetning 2019, 2020 og 2021 er sendt til alle medlemmer. Se vedlegg 2. 

Sak 5 Årsregnskap 

 
Resultatregnskap og balanse for 2019, 2020 og 2021 samt revisjonsrapport for 2019, 2020 og 
2022 er sendt til alle medlemmer. Se hhv. vedlegg 3a, 3b og 3c. 

Sak 6 Disponering av årsoverskuddet 

 
Styrets forslag til disponering av årsoverskudd - jf. S-sak 7/2019 -:  
Overskudd videreføres som egenkapital i samvirket. 

Sak 7 Budsjett og virksomhetsplan for kommende år 
 Forslag til budsjett og virksomhetsplan er sendt til alle medlemmer. Se vedlegg 4. 

Sak 8 Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret 
 Styrets forslag til Årsmøtet - jf. S-sak 8/2019. Se vedlegg 5. 

Sak 9 Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser, jf. Vedtekter § 6 

 

Valgkomiteen legger frem sin innstilling på Årsmøtet. 
På valg: Leder Harald Olsborg   1. Vara: Kirsten Lockert 
  Styremedlem Odd Gunnar Rognli 2. Vara: Reidun Kahl 
  Styremedlem Øystein Aspenes  3. Vara: Magnar Hansen 

Sak 10 Valg av 2 revisorer. 

 
Valgkomiteen legger frem sin innstilling på Årsmøtet. 
På valg: Hans Ove Heimstad og Tone Løkstad 

Sak 11 Valg av valgkomité bestående av 3 medlemmer 
 På valg: Erling Lund, Bjørn Jonny Rognli og Tore Figenschau 

Sak 12 Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet 

 

a) Medlemskap i Norske Lakseelver 
Forslag: Styret femmer forslag for Årsmøte 2021 om at SGSA melder seg inn i Norske 
Lakseelver jf. S-sak 03/2019.  
Se vedlegg 6 Særutskrift sak 03/2019 og vedlegg 7 Medlemskap Norske Lakseelver 
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- Årsmøte 2021 - 

Styret har bestått av: Harald Olsborg  - leder Geir Figenschau - nestleder 
 Øystein Aspenes  - sekretær Odd Gunnar Rognli - styremedlem 
 Widar Figenschau  - kasserer  
   
Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 10 styresaker i perioden (2019 - 2021).  

Ikke avviklet årsmøter i koronatid 
Pga. koronapandemien er ikke årsmøtene for 2019 og 2020 avviklet i samsvar med vedtektene.  

Følgende ble kunngjort på lagets hjemmeside den 5. april 2020:  

Vedtektene sier at ordinært Årsmøte skal holdes innen 30. april påfølgende år. Men pga. 
Storfjord-samfunnets (kommunens) tiltak for å forebygge spredning av koronavirus, utsettes 
møtet inntil situasjonen tillater det. 

Koronasituasjonen påfølgende år (2021) var fortsatt uavklart med nasjonale smitteverntiltak om 
avstandsreguleringer og begrensninger på hvor mange som kunne samles i samme lokale. 
Antall medlemmer i Signaldalelvas Grunneierlag SA (SGSA) var flere enn covid-19 forskriften 
våren 2021 tillot å samle.  

Det er ikke journalført styrebehandling om utsettelsene, men styrets medlemmer var omforente 
om å utsette årsmøtene både for 2019 og 2020. Styret har ikke mottatt krav fra medlemmer om 
at årsmøtene skulle avvikles på tross av de rådende omstendighetene.  

Situasjonen har medført at styret ikke har hatt vedtektsfestet mandat for disponeringene som er 
gjort i driftsårene 2020 og 2021. Styret har vært oppmerksom på dette, og har ikke iverksatt 
tiltak eller gjort ekstraordinære disponeringer av lagets midler ut over det nødvendige for å sikre 
drifta og de aktivitetene som har vært påkrevet i pågående smittevernarbeid og reetablering av 
vassdraget. 

Styret vil be Årsmøtet 2021 om å stille seg bak styrtes disponeringer og beslutninger i perioden, 
bl.a. til styrets forslag i styresak 6/2019 Årsmøte 2019, 2020 og 2021 som følger: 

Forslag 1:  Regnskap og årsberetninger for de respektive driftsårene fremmes hver for seg  
  på Årsmøte 2021. 

Forslag 2: Styret foreslår at valgkomiteen tar utgangspunkt i siste avholdte Årsmøte (2018). 
  Dvs. at styreleder og styremedlemmene Odd Gunnar Rognli og Øystein Aspenes 
  er på valg. 

  Valgkomiteen legger styrevedtaket til grunn. Styret fremmer saken for Årsmøtet  
  som må gi sin tilslutning. 

Årsmøtet tar stilling til forslagene under sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

Reetablering av Signaldalvassdraget 
2021 var femte driftsår etter rotenonbehandlingen. Så langt viser kartlegginger - som utføres 2 
ganger årlig iht. friskmeldingsprogrammet - ingen spor av Gyrodactylus salaris i vassdraget. 
Om behandlingen er vellykket avgjøres først ved en formell friskmelding, forhåpentlig i 2022.  

Arbeidene med reetablering av fiskestammene har gått som planlagt i samsvar med 
Statsforvalteren’s reetableringsplan. SGSA er med i Statsforvalteren’s lokale medvirknings-
gruppe for Skibotnregionen og har bidratt med organisering og tilrettelegging for de aktivitetene 
som følger av planen.  
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I hovedsak dreier arbeidene for SGSA seg om drift av klekkeriet på Lund, utsett av fiskeyngel 
og rogn, samt oppfølging av eksterne ressurser som tidvis har aktiviteter i vassdraget.  

Rognmengder årlig tilført fra genbank til Signaldalsvassdraget fremkommer av følgende tabell: 

 2019 2020 2021 
Røyerogn 109 595 255 531 366 493 

Ørretrogn 79 542 289 267 230 339 

Lakserogn  174656 282 802 434 893 

I tillegg har følgende mengder gått til Kitdalselva, Balsjordelva og Kvalvikelva: 

 2019 2020 2021 
Røyerogn 16 000 42 135 177 563 

Ørretrogn 22 000 25 000 94 789 

Lakserogn  6 000 10 600 10 530 

Arbeidene som er utføret har et betydelig islett av dugnadsarbeid, og faktisk medgått tid er nok 
betydelig høyere enn det som er dokumentert ved timeføring for godtgjørelse i følgende tabell: 

 2019 2020 2021 
Timeverk annet feltarbeid *) 52 timer 74 timer 435 timer 

Timeverk Rogn og smoltutsett 117 timer 426 timer 387 timer 

Timeverk røkting / klekkeri 56 timer 68 timer 90 timer 

*) Annet feltarbeid inneholder alt fra vask/desinfisering, ishakking for å få vann, klargjøring/nedstenging av klekkeri, 
rogntransport, pakking av rogn/yngel, innsamling av rognesker m.m. 

Variasjoner i timetall fra år til år skyldes flere forhold. I 2019 ble det ikke satt ut rognesker. Mye snø i 2020 gjorde utplassering 
av rognesker vanskelig. I 2021 var det problem med å få vann til anlegget grunnet stevling, en større aksjon med å få opp 
rogneskene som ikke var plukket de foregående år og plukking av død rogn i klekkeriet. 

Laget retter med dette en stor takk til alle som har stilt opp, og vi oppfordrer lagets medlemmer 
til å fortsette med sine positive bidrag når det mobiliseres for arbeider både i reetableringen og 
andre tiltak i vassdraget. 

Underdekning på arbeidene med reetableringen av vassdraget 
De som bidrar i reetableringsarbeidene har vært forespeilet en minnelig timegodtgjørelse for 
innsatsen. Timesatsen ble satt på grunnlag av muntlig avtale mellom Fylkesmannen i Troms 
(nå Statsforvalteren i Troms og Finnmark) og SGSA på et informasjonsmøte om bekjempelsen 
av G. salaris i Skibotnregionen i 2016. 

SGSA har en forventing om at lagets tap og utlegg hhv. pga. manglende fiskskortsalg og utlegg 
til smitteverntiltak skal dekkes av Statsforvalteren som eier av reetableringsprosjektet. 

Vi ser imidlertid at det for perioden 2019 t.o.m. 2021 ikke er samsvar mellom tildelte midler fra 
Statsforvalteren og de forpliktelser laget har pådratt seg pga. de statlige tiltakene i vassdraget.  

SGSA har derfor i en søknad/utbetalingsanmodning i desember 2021 vedrørende tiltak mot 
spredning av gyrodactylus salaris fra Signaldalvassdraget - 2020 og 2021, fremmet krav om at 
Statsforvalteren som prosjekteier snarest utbetaler kroner 140.000,- for manglende refusjoner. 
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Styret forventer at Statsforvalteren i Troms og Finnmark vil respondere positivt på søknaden, 
og at nødvendig finansiering av lagets underdekning for årene 2019, 2020 og 2022 tilføres 
laget i løpet av 2022. 

Smittevern 
Smittevernarbeidet i vassdraget er fulgt opp i perioden. Desinfiseringsstasjonen har vært driftet 
av Hatteng Kiosk og Grillbar AS. Følgende tabell viser registrerte desinfeksjoner i perioden: 

 2019 2020 2021 
Desinfeksjoner utstyr 1 - 0 

Desinfeksjoner kano, kajakk mv. - 12 0 

Elveoppsynet ble ivaretatt av Storfjord kommune. Kommunen har rapportert og fakturert laget 
for refusjon elveoppsyn som følger: 

 2019 2020 2021 
Oppsyn timeverk Rapporteres i møtet Rapporteres i møtet Rapporteres i møtet 

Oppsyn kjørte km. Rapporteres i møtet Rapporteres i møtet Rapporteres i møtet 

Oppsyn antall registrerte forhold Rapporteres i møtet Rapporteres i møtet Rapporteres i møtet 

Oppsyn - faktura fra Storfjord kommune - Ikke mottatt - Kr.  20.500,00 Kr.  39.506,00 

Beløpene dekker kommunenes utlegg for timeverk og kjøregodtgjørelse.  

Vi observerer en økende turisttrafikk på elva, og vi er særlig bekymret for utenlandske turister 
som kanskje ikke kjenner til smittefaren. Naturoppsynet rapporter f.eks. om finske foretak som 
driver guidede fisketurer i våre vassdrag.  

Vi oppfordrer alle til å bidra i informasjonsarbeidet. Vi kan alle spørre turistene om båter og 
bekledning er desinfisert før de setter ut i vassdraget, spør også om de er oppmerksomme 
på at de må ta en ny behandling når de reiser fra vassdraget. 

SGSA innga i februar 2020 protest på kommunestyrets vedtak angående kloakkrensing 
SGSA Klaget på kommunens kloakkutslipp til Storfjordbotn i april 2019. Styret har fulgt opp 
klagen med et protestskriv på kommunens disponeringer i perioden.  

Her utdrag fra protestskrivet datert 22.02.2020: 

Signaldalen Grunneierlag SA har registrert at kommunestyret i k.møte den 13. november 
2019 fattet vedtak om at kommunen skal utrede kostnader for å oppgradere kloakkrense-
anleggene på Hatteng og Oteren med eksisterende utslippsløsning - jf. saksprotokoll i 
Storfjord kommunestyre. 

En oppgradering av renseanleggene med eksisterende utslippsløsning er en provokasjon for 
alle oss som ønsker en rein fjord, og vi protesterer med dette på at fremtidige løsninger for 
kloakkrensing innebærer at svartvann fra slamavskillet kloakk føres til sjø ved elvemunning 
eller sjø lengere ute i fjorden. 
(…) 
Eksisterende løsning har ikke rensetrinn for bakterier, virus og parasitter. Fisken er 
uappetittlig og barn får utslett av å bade i fjorden. Kommunen kjenner til problemet og har 
satt opp advarselsskilt om forholdet nedenfor Hatten Nordre (Nå innevokst i skog). 
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Vi krever at: 

1) Slamavskillerkapasiteten på Hatteng økes til 3-4 ganger nåværende størrelse, tilsvarende 
ca. 1200 pe. 

2) Avløp fra Oteren må behandles lokalt i Oteren-området. Forurensninger må ikke samles, 
da de blir vanskelig å behandle. Desentralisert rensing er et anerkjent prinsipp innen 
kloakkrensing. 

3) Det slamavskillede restvannet, fremdeles fullt av bakterier, virus og parasitter pumpes til 
arealer oppe i terrenget ovenfor bygda, og behandles ved hjelp av infiltrasjon i egnede 
jordmasser, eventuelt også tilsatt oksygen (dvs. luft). 

 
SGSA ga i september 2020 innspill til høring om nye forskrifter om fiske etter anadrome 
laksefisk i sjø og vassdrag 
Her utdrag fra innspillsbrevet datert 01.09.2020: 

Alt fiske etter anadrom fisk i Storfjorden og Lyngenfjorden må forbys hele året. Forbudet må 
gjelde frem til Skibotnvassdraget og Signaldalvassdraget er friskmeldt etter pågående 
gyrobehandling, og at reproduksjon i samsvar med gytebestandsmålene er dokumentert for 
begge vassdragene. 

Driftsplan SGSA 
I reetableringsfasen følger laget opp Statsforvalterens reetableringsplan. Før fiske kan ta til 
etter friskmelding og gjenåpning må laget utarbeide og forankre en driftsplan som ivaretar 
nødvendige reguleringer av rettighetshavernes fiske i overensstemmelse med vedtektene.  

Utarbeidelse av driftsplan for SGSA må prioriteres av styret i kommende periode. 

 

Signaldalen 28. februar 2021 

Harald Olsborg  
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Budsjett 2022 

INNTEKTER   

Tilskudd SFTF - Smittevern - Desinfiseringsstasjon  7 500  

Tilskudd SFTF - Smittevern - Oppsyn  40 000  

Tilskudd SFTF - Reetableringsaksjoner  148 700  

Tilskudd Miljødirektoratet - Reetablering materiell klekkeri  10 000  

Tilskudd SFTF - Reetablering arbeidstid klekkeri  15 000  

SFTF - Kompensasjon for tapt fiskekortsalg  30 000  

Renter  300  

SUM INTEKTER:  kr 251 500  

    

UTGIFTER    

Drift av desinfiseringsstasjon Honorar og materiell  7 500  

Fiskeoppsyn  40 000  

Reetablering arbeid  120 000  

Reetablering materiell  5 000  

Reetablering kjøregodtgjørelser/maskinleie  20 000  

Drift av klekkeri materiell  10 000  

Drift av klekkeri - arbeidstid  15 000  

Administrasjonsutgifter/driftsplan  5 000  

Medlemskap Norske Lakseelver  2 000  

Møter/kurs  5 000  

Honorar styreleder/kasserer  10 000  

Gebyrer  500  

Div. uforutsette utgifter / overskudd  11 500  

SUM UTGIFTER:  kr 251 500  

Virksomhetsplan 2022 

SGSA vil i det kommende driftsåret opprettholde fokus på smittevernarbeid og pågående 
reetablering av fiskestammene i vassdraget.  
Smittevernarbeid: 

- Informasjonsarbeid om fiskeforbud, smittefare og tiltak for å hindre smitte. 
- Selv om fiske ikke tillates skal laget gi tilbud om desinfisering av vannsportutstyr.  
- Oppsynsaktiviteten opprettholdes på tilsvarende eller høyere nivå.  

Reetablering: 
- Oppfølging av statsforvalterens reetableringsprogram. 
- Drift av klekkeri på Lund i samarbeid med veterinærinstituttet.  
- Lokal organisering og oppfølging av planmessig utsett av rogn og yngel.  

Driftsplan: 
- Arbeide videre med utkast til driftsplan - post gyro - iht. vedtektenes § 10. 

Driftsplan som ivaretar og regulerer medlemmenes fangstretter iht. vedtakenes § 11, må 
senest være godkjent av Årsmøte før fiske kan tillates i vassdraget (2023 -?). 

SGSA bør ta initiativer for å få utredet mulighetene for å reetablere gyteområdene for laks i 
Stordalen. Slike utredninger legges til grunn i kommende driftsplanperioder – «post gyro». 

Fiskeforbud medfører bortfall av inntekt som søkes kompensert av Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark.   

Signaldalen, 28. februar 2022 
- styret - 
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Sted: Fosshaug 

Til stede: Kirsten Lockert, Odd Gunnar Rognli, Widar Figenschau, Harald Olsborg og 
Øystein Aspenes 

Sak 07/2019 Styrets forslag til disponering av årsoverskudd 
Forslag: Overskudd videreføres som egenkapital i samvirket. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 08/2019 Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret 
Årsmøtet beslutter godtgjørelsen. 

Forslag til Årsmøtet: Styreleder godtgjøres et honorar på kr. 6.000,-. 
Kasserer godtgjøres et honorar på kr. 4.000,-. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 09/2019 Virksomhetsplan 2022 
Forslag: Virksomhetsplan som fremlagt på møtet - jf. «Utkast til Årsmøtet» 
vedtas. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 10/2019 Budsjett 2022 
Forslag: Fremlagt budsjett for 2022 med driftsinntekter / driftsutgifter  
kr. 251.500,- vedtas av styret. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Møtet hevet kl. 1955. 

 

 
 
 
Rett avskrift av protokoll bekreftes. 
Øystein Aspenes 
Sekretær 

 Øystein Aspenes Kirsten J. Lockert  
 Sign. 

 
Sign. 

 
 

  Harald Olsborg  
  Sign.  
 Odd Gunnar Rognli Widar Figenschau  
 Sign. Sign.  
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Sted: Fosshaug 

Til stede: Odd Gunnar Rognli, Widar Figenschau, Harald Olsborg, Geir Figenschau 
og Øystein Aspenes 

(…) 

Sak 03/2019 Medlemskap Norske Lakseelver 
Norske Lakseelver har ressurs, f.eks: 
- fagmiljø som kan bistå i bl.a. kartlegging og tilstandsvurdering av elv; 
- system og kompetanse på driftsplanlegging; 
- system for fiksekortsalg; 
- SGSA får anledning til å bruke NLs hjemmeside til markedsføring av fiske. 

Forslag: Styret fremmer forslag for Årsmøte 2019 om at SGSA melder seg inn i 
Norske Lakseelver. Første års kostnader kr 2000,- /år, deretter blir kostnad 3,4 
% av fiskeomsetning forrige år. 

Enstemmig vedtatt. 

(…) 

Møtet hevet kl. 2000. 

Rett avskrift av protokoll bekreftes. 
Øystein Aspenes 
Sekretær 
 

Øystein Aspenes Geir Figenschau Odd Gunnar Rognli 
Sign. 

 
Sign. 

 
Sign. 

 Harald Olsborg Widar Figenschau  
Sign. Sign.  
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Norske Lakseelver (NL) er en partipolitisk nøytral og landsomfattende forening for 
forvaltningslag eller tilsvarende sammenslutninger i vassdrag med anadrom laksefisk. 
Se Norske Lakseelvers hjemmeside https://lakseelver.no for utfyllende informasjon om 
foreningens virke. 

Her følger avskrift fra Norske Lakseelvers hjemmeside (https://lakseelver.no/nb/news-
2015/slik-bestemmes-kontingenten) om medlemskap og kontingent: 

Slik bestemmes kontingenten 
Norske Lakseelver arbeider for interessene til alle typer forvaltningslag, uansett størrelse. 
Kontingenten til Norske Lakseelver er derfor basert på at elvene bidrar etter evne. 
Bakgrunnen for dette, er at det er store ulikheter mellom forvaltningslag og elver rundt om i 
Norge. Noen lag omsetter laksefiske for flere millioner kroner årlig, mens andre bare 
omsetter for noen få tusen kroner. I mange lag omsettes laksefiske bare gjennom valdene 
som er tilsluttet laget eller hos den enkelte rettighetshaver. 

Satser for medlemskontingenten 
Medlemslagene skal enten betale kontingent etter inntekter av fisket på de eiendommer 
som er tilsluttet laget, eller etter gjennomsnittlig fangstkvantum de tre foregående år. 
Medlemslaget bestemmer selv hvilken metode som brukes.  

Kontingent etter inntekter av fisket 
Forvaltningslag som kjenner omsetningen av fisket kan betale 3,6 % av fiskeomsetningen 
forrige år. Kontingenten beregnes ut fra brutto inntekt fra fiskekortsalg/valdutleie eksklusiv 
merverdiavgift på de eiendommer som er tilsluttet laget. Årsmelding og regnskap sendes til 
Norske Lakseelver.  

Kontingent etter fangstkvantum 
Forvaltningslag kan velge å bruke fangst som bakgrunn for kontingentberegning. 
Fangstbasert kontingent på kr 6,70 pr kg fangst (både gjenutsatt og avlivet fangst, både 
laks, sjøørret og sjørøye) beregnet ut fra gjennomsnittet for de tre siste sesongene (SSBs 
statistikk).  

Minstekontingent 
Det er en minstekontingent på 2000,-. 

Støttemedlemmer 
Støttemedlemmer har ikke stemmerett, men får tilsendt samme informasjon, brosjyrer og 
rapporter som ordinære medlemmer. 

Satser for støttemedlemmer 
Enkeltperson betaler kr 500,- i årlig kontingent. 
Organisasjon eller kommune betaler kr 1 000,- i årlig kontingent. 
Bedrift betaler kr 2 000,- i årlig kontingent. 

http://www.signaldalelva.no/
https://lakseelver.no/
https://lakseelver.no/nb/news-2015/slik-bestemmes-kontingenten
https://lakseelver.no/nb/news-2015/slik-bestemmes-kontingenten
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