
Vedtekter for Laksebreveiere i Tanavassdraget SA – 

Forkortet LBT, org nr 974 245 434 

 
Stiftet: 5. april 1976  
 

§ 1. Laksebreveiere i Tanavassdraget SA 

Laksebreveiere i Tanavassdraget SA, senere kalt LBT, er en sammenslutning av fiskerettshavere innenfor 

det området som er avgrenset til eiendommer som har fiskerett i Tanavassdragets nedslagsfelt i Tana -, 

Karasjok - og Kautokeino kommuner, jf. FOR 2011-2-4 nr. 119. 

LBT er et andelslag med begrenset ansvar. Fiskeberettigedes fiske foregår for egen regning.  

 

§ 2. Formål og arbeidsfelt  

LBT skal ivareta alle rettigheter og arbeide for at lov om retten til fiske i Tanavassdraget av 23. juni 1888, 

§ 1 overholdes, slik at de rettmessige fiskeberettigede beholder sin fiskerett.  

LBT skal arbeide for en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene i Tanavassdraget.  

Forvaltningen av anadrome laksefisk er bestandsrettet, dvs. at laks, sjøørret og sjørøye i de ulike 

vassdragene forvaltes som selvstendige bestander.  

 

§ 3. Forretningsforhold  

LBTs forretningsadresse er i Tana Kommune. Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret 

LBT forpliktes av styrets leder i fellesskap med et styremedlem. Styret kan meddele prokura. 

 

 § 4. Andelshaver  

Alle med laksebrev i Tanavassdraget som fremgår av § 1 her, har rett til å bli andelshaver i laget. 

Innmelding i laget skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Opptak av nye andelshavere avgjøres 

av styret. Andelsinnskuddet er kr. 50,- pr. andel.  Innbetalt andel følger eiendommen som gir lakserett.  

En kan bare ha en andel i LBT. Andelsinnskuddet forrentes ikke.  

 

§ 5. Årsmøte 

Andelslagets øverste myndighet er årsmøtet, som skal være avviklet innen 20. mai. På årsmøtet har hver 

andelshaver en stemme.  En andelshaver kan la seg representere ved husstandsmedlem med skriftlig 

fullmakt.  Medlemmer av husstanden kan også ha tillitsverv i andelslaget så lenge de bebor eiendommen.  

Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling til årsmøte kunngjøres senest 4 uker før møtet. Saker som 

andelshaverne ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret 3 uker før møtet. 

Saksdokumentene skal være tilgjengelig hos styret og på LBTs hjemmeside 1 uke før møtet.  

 

 



Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de stemmeberettigede.  

 Til vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som avgitte 

stemmer. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn dem som er nevnt i 

innkallingen.  

Årsmøtet skal:  

1. Velge møteleder(e) og møtesekretær. 

2. Godkjenne sakliste og møteinnkalling. 

3. Godkjenne fullmakter.  

4. Velge 2 personer som sammen med møtelederen skal underskrive protokollen. 

5. Behandle styrets årsmelding. 

6. Behandle årsregnskap med revisjonsberetning. Lagets overskudd eller underskudd disponeres av 

årsmøtet. Behandle arbeidsplan, fastsette godtgjørelse til styret og budsjett for perioden 

7. Behandle innkomne saker. 

8. Valg 

a) Velge leder for ett år. 

b)  Velge 6 styremedlemmer som velges for 2 år. Ved førstegangsvalg velges 3 styremedlemmer 

for 2 år og 3 for et år. 

Valgområde: 2 fra Karasjok, 2 fra Tana (Elvemunningen-Tanabru), 2  fra Polmak (Tanabru-

Levajok). 

c) Velge 6 varamedlemmer i nummerorden som velges for 2 år. Ved førstegangsvalg velges 3 

varamedlemmer for 2 år og 3 for et år. 

d) Eventuelt velge utvalg som skal utrede bestemte forhold innen lagets virkeområde. 

e) Velge valgkomite. En person fra hvert valgområde. Årsmøtet velger lederen som innkaller til 

møte. 

f) Velge 2 revisorer. Revisorene trenger ikke være andelshavere i LBT. 

 

§ 6. Ekstraordinært årsmøte  

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets andelshavere 

krever det. Innkalling til og saksbehandling på det ekstraordinære årsmøtet er den samme som for 

det ordinære årsmøtet. 

 

 

 

§ 7. Styret  



LBT ledes av leder og seks styremedlemmer.  

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved 

stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer.  

 

Styret skal blant annet:  

- Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med revidert regnskap,  utarbeide budsjettforslag og 

arbeidsplan for kommende år. 

- sette i verk Årsmøtets vedtak  

- forestå den daglige driften av andelslaget  

- ivareta andelslagets interesser i forhold til forvalting, lokale og sentrale myndigheter  

- påse at andelslagets formue forvaltes på en forsvarlig måte 

- Arbeide for tilslutning til LBT og formidle faglige opplysninger til andelshaverne. 

 

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for andelshavere.  

 

§ 8. Utmelding  

Utmelding fra andelslaget skal skje skriftlig til styret. Utmelding gir ikke krav på tilbakebetaling av 

innbetalt andelskapital.  

 

§ 9. Oppløsning  

Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte etter at det har vært 

foreslått på foregående årsmøte. Minst halvdelen av stemmeandelene må være til stede. Møter ikke 

så mange andelshavere, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med simpelt flertall blant de møtende.  

For oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket.  Ved eventuell rest etter oppløsning, 

tilfaller lagets eiendeler andelshaverne.  

 

 


