Referat Medlemsmøte 25.05.16
Sted & dato: Onsdag 25.05.16 kl 18.00 på Klubbhuset
Tilstede: 19 medlemmer. Fra kl. 19.17, 20 medlemmer.

Vi må få ansvarsperson(er) per hytte. Det nytter ikke med bare et utvalg.
Vi har 3 hytter, hvor dette har fungert. De øvrige 3 hyttene hvor medlemmene ikke stiller på
dugnad eller er sitt ansvar bevist, så må vi eventuelt se på muligheten til å leie ut med
fiskekort.
Følgende ansvarspersoner er satt på på hyttene i dag. For de to hyttene som fortsatt ikke har
noen, søkes det medlemmer til å ta ansvar.
Myrlandshytta: Per Valved.
Knottheim hytta: Ingen har meldt seg
Rypheim: Arvid Frønning/Ben Løvlien
Myggheim hytta: Knut Altmann
Kleggheim hytta: Ingen har meldt seg
Vepsebolet: Ronny Kaspersen, Sven Ola Sjødahl (ny fra medlemsmøtet).
Myrlandshytta

Myrlandshytta ligger et godt stykke inn på Sennalandet. Det er ikke så langt til
Myrlandsvannet. Det vanligste er å gå inn fra Okselva.
Ansvarsperson Myrlandshytta: Per Valved.
Knottheim

Knottheim ligger omtrent ved Bjørnlia, et av de større hytteområdene i Repparfjordalen. Rett
nedenfor hytten er det også en hengebru som gjør at dette er et populært sted å krysse elven.
Ansvarsperson Knottheimshytta: Vi har fortsatt ikke fått noen som tar ansvar for denne
hytta.

Rypheim

Rypheim ligger ved elva oppe på Sennalandet omtrent på motsatt side av veien i forhold til
hvor brøytebilstasjonen er. Det er ca 1 km fra veien ned til hytta
Ansvarspersoner Rypheim: Arvid Frønning/Ben Løvlien
Myggheim

Myggheim finner ligger mellom Skaidi og "Gammen". Myggheim ligger bare noen meter fra
elven ved det som tidligere var en meget god fiskeplass
Ansvarsperson Myggheim hytta: Knut Altmann
Kleggheim

Kleggheim ligger en liten bit før du kommer til fossen. Det er foreningens nyeste hytte og den
eneste av hyttene som har innlagt strøm
Ansvarsperson Klegheimshytta: Vi har fortsatt ikke fått noen som tar ansvar for denne
hytta.

Vepsebolet

Vepseboldet finner ligger mellom Skaidi og sjøen. Den ligger forholdsvis godt skjult mellom
alle trærne så man bør enten vite hvor den er eller få noen gode tips før man skal hit første
gang. Vepsebolet trenger nytt utedo.
Ansvarspersoner: Ronny Kaspersen, Sven Ola Sjødahl
Vi har også fått tillatelse om å sette opp ei vakthytte inne på Sennalandet, ved Svartbergene.
Her er det ikke tatt noen videre avgjørelse,

Ordet ble så gitt fritt til medlemmene, for å komme med saker/info. Følgende saker kom opp:
Storvannet.
Fisking forbudt skilt ved strandpromenaden, og nede ved Skarven legesenter osv.
Dette er egentlig en fredningssone, så det må lages skilt å settes opp. Skilt som var satt opp
før, er borte.
Barne- Og Ungdomsfiske
Lørdag 23. Juli 2016 blir barne- og ungdomsfisket i år.
I fjor var det en kjempesuksess, og man sluttet og telle når det passerte 69 unger/ungdommer.
Klubbhus.
Styret har ennå ikke fått noen avklaring, og det kan og vil gå år før vi får vi får noen
avklaring. Det gjør at det må legges nytt tak i år på klubbhuset, og også settes inn ny dør.
Denne utgiften må vi bare ta. Styret har begynt jobben med dette, men ikke fått noen
avklaring på hvem som skal legge/gjøre dette.
En del medlemmer mener at man må tenke på muligheten for evt lage klekkeri i det nye
klubbhuset. Slik det er i dag, har vi ikke lov til å ha klekkeri, men historien forandrer seg, og
Røya er spesielt utsatt. Og Røyebestanden vi har her er sterk, og den har tidligere vært
benyttet til å bygge opp røyebestanden andre plasser i Finnmark.
Forslag fra medlem om å sette ned et utvalg på noen medlemmer, som jobber med dette.
Både ser på plasseringen, og hva huset kan og bør innholde. Og ikke minst ser på den mulige
politiske prosessen.
Det kom frem forsalg på personer som kan være aktuell i et slikt utvalg. Formann tar dette
videre, og hører om interessen i forbindelse med dette. I tillegg er det ønskelig å få ned et
utvalg, så dersom noen av våre medlemmer kunne tenke seg å sitte i et slikt utvalg, er det
ønskelig om de tar kontakt med styret. Styret jobber videre med denne saken.

Fiskeregler:
Rolf Einar informerte om de nye reglene for året. Fra 10. juli er det kun lov å fiske med flyt.
Øvrige fiskeregler går som tidligere. På sikt må man muligens se på fluene, også spesielt de
som bruker fortyngede fluer og krøker, men foreløpig er det kun fortom/line som det kun er
lov med flyt etter 10. juli.
Dersom vaktutvalget kommer over fluer som det er bundet bly inn i, så vil den eller de
personene mistet fiskekortet inneværende sesong.
Søppel:
Laminerte plakater, ble hengt opp på de mest brukte fiskeplassene i fjor.
Dette hjalp egentlig ikke noe særlig, da folk er altfor dårlig til å ta med seg egen søppel.
Folk må bli flinkere å ta med egen søppel, men også på en ordentlig måte si, dersom noen har
mye søppel rundt seg, at ”Jeg håper du tar med deg søpla når du drar herfra, selv om du har
det hyggelig.” Som et eksempel. Når folk vet de er sett, så tar de ofte mer ansvar.
Møte 2 juni 2016 i Oslo.
Knut Altmann informerte om at Sametinget har fått til et møte med bl.a politisk ledelse, og
Naturvernforbundet i Oslo.
Et viktig møte for Repparfjordelva, da det ser på den totale konsekvensen, og ikke bare så
snevert som det har vært tidligere.
Veiarbeidet i Repparfjord/Skaidi området.
De er 1 år foran planen, og det vil bli en utfordring med parkering.
Veien skal grov asfalteres nå for sommeren, er planen.
Men det vil likevel bli en utfordring med parkeringen i år.
Leder takket for oppmøtet, og ønsker medlemmene en god sesong.
Møtet avsluttet 20.00
Kjersti Sollien Iversen
Sekretær

