
Tid: Fredag 24. februar kl.1800.  Sted: Digitalt styremøte med stemmefrist innkallingsdato og tid. 
Til stede: Styreleder Hanne Sørnes, nestleder Stein Høybjør, og styremedlem Holger Wikstrøm.
Forfall: Ingen. Møtegjennomføring: Styret fastsatte saksliste der sakene har vært godt forhåndsdiskutert, 
og det ble enstemmig bestemt digital gjennomføring. Styreleder innkallet til møtet pr. Epost vedlagt saksliste, 
protokoll, og saksdokumenter. Stemmegivning ble foretatt pr. E-post og deltakere fikk etter møteslutt kopi av 
hverandres stemmegiving, sammen med ferdig undertegnet protokoll.

Dagsorden:

Sak 1:  Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Sak 2: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.
Sak 3: Godkjenning av økonomisk status.

Sak 4: Årsberetning med regnskap og revisjonsberetning for 2022, samt budsjett og arbeidsplan for 2023  
 ble vedtatt av styret, og fremlegges årsmøtet for behandling.

Sak 5: Tidligere avgjørelse ift. nye fiske- og ordensregler for Kvalsundelva gjeldende f.o.m. 2023, inkludert
 nye kvoter ble formelt vedtatt av styret. Regler og kvotebestemmelser er også godkjent av FeFo.
 (Fiskereglene inkl. nye kvotebestemmelser fins på foreningens webside).

Sak 6: Tidligere avgjørelse ift. nye sesongkortregler for Kvalsundelva gjeldende f.o.m. 2023 (også godkjent 
 av FeFo) ble formelt vedtatt. Bare fast bosatte (med folkeregistrert adresse) innenfor ”sektorgrense 
 Kvalsund”, som er lik gamle Kvalsund kommunegrense får vanlig rett til sesongkort for Kvalsundelva. 
 Begrunnelsen for at styret valgte å gjennomføre dette, er nærmere redegjort for på foreningens web
 side. (Se dokumentarkiv ”Endringer i fiskeregler mv. f.o.m. 2023”). Det søkes om sesongkort på
 vanlig måte som tidligere, der søknad vedlegges bostedsattest og kopi av betalt fiskeravgift. Ellers
 vanlige sesongkortregler som før mht. prisreduksjon for medlemmer mv.

Sak 7: Det ble også formelt vedtatt ny innføring av ukekort for Kvalsundelva.Ukekort vil bare gjelde for fast 
 bosatte (med folkeregistret adresse) i Hammerfest kommune, og både medlemmer og støtte-
 medlemmer bosatt i kommunen får prisreduksjon. For å sikre at ukekort kun selges til kommunens
 innbyggere foregår salget slik som for sesongkort, etter søknad til foreningen.
 For 2023 skjer salget ift. ukenummer, og det selges 7 stk. ukekort pr. uke perioden uke 23 - 36.
 (Nærmere info om ukekort, samt ledige ukenr. fins på foreningens webside).

Sak 8: Prisliste for Kvalsund- og Brennsvikvassdraget ble vedtatt. Forslag ift. medlemskontingenter ble
 vedtatt fremlagt årsmøtet for behandling. Prisene er øket noe sammenlignet med 2022, og kontin-
 gent for ordinært medlemskap og støttemedlemskap er foreslått likt til kr. 150,- slik at det ikke blir
 forskjell mellom medlemmer og støttemedlemmer ved kjøp av ukekort til redusert pris.

Sak 9: Forslag til vedtektsendringer ble vedtatt av styret, og forslaget fremlegges årsmøtet for behandling.
 Vedtektene må endres noe med tanke på forpaktningen av Brennsvikvassdraget, samt nye regler
 angående sesong- og ukekort. I tillegg er noen punkter mer forenklet, mens andre er mer
 tydeliggjort/omskrevet. Sanksjoneringspunktet er tilpasset foreningens regelverk.
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Sak10: Det ble vedtatt arbeidsplan angående oppstart av pliktig organisering. Det forsøkes i første runde
 med avtaler med rettighetshavere som gjenstår, og har fiskerett som grenser til Kvalsundelva. Hvis 
 dette ikke fører frem tas det opp til vurdering enten dispensasjonssøknad eller å gjennomføre full 
 prosess. FeFo og/eller Norske Lakseelver bistår foreningen med arbeidet.

Sak11: Det ble vedtatt gavekort pålydende kr. 300,- som trekkes etter sesongslutt blant alle skjellprøver
 fra Kvalsundvassdraget innlevert til foreningens skjellprøvepostkasse. Her vil vinnersjansen øke
 i forhold til hvor mange skjellprøver den enkelte fisker leverer i postkassa.

Sak12: Avslutting og undertegning.  

Vedtak: Alle saker ble enstemmig vedtatt.

Til orientering er ikke søknad om tilskudd til pukkellakstiltak 2023 pr. dato ferdigbehandlet av miljødirektoratet. Foreningen venter 
også på avklaring fra Statsforvalter ift. pukkellaksfelle for Kvalsundvassdraget. Når det foreligger avgjørelse fra myndighetene ang. 
dette, tas sakene inn til styremøte/årsmøtebehandling.
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