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LBT_TF-PROSESSVARSEL
Det vises

til dom fra Indre Finnmark tingrett

17. september 2013

i

saken mellom

Laksebreveiere i Tanavassdraget (LBT) og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Det vises
videre til undertegnedes henvendelser til Dem og særlig brev 23. september 2013 o923.

oktober 2013.

I førstnevnte brev er det bedt om Deres snarlige bekreftelse for at TF i overensstemmelse med
tingrettens dom snarlig vil innkalle til nytt fellesmøte for avholdelse av ordinære valg av
medlemmer til TF.
Man har fortsatt ikke, til tross for flere påminnelser i ettertid, fått noen form for
tilbakemelding til anmodningen.
På denne bakgrunn varsles det om nytt søksmåI. Påstanden

vil ved

denne anledning være at

TF er forpliktet til å innkalle til fellesmøte for ordinære valg av medlemmer til TF. Dette i
overensstemmelse med premissene i dommen fra Indre Finnmark tingrett.

LBT anser det som illojalt mot de klare uttalelsene i dommens premisser, dersom TF velger
overse disse og fortsette som om ingenting har hendt. På denne bakgrunn ser LBT ingen
annen utvei enn å reise nytt søksmåI, i overensstemmelse med uttalelsene i tingrettens dom.

å

Dette brev er følgelig å forstå som et prosessvarsel etter tvisteloven $ 5-2. De oppfordres til å
ta stilling til kravet innen 15. november 2013. Det varsles samtidig at det på vegne av LBT
etter dette tidspunkt uten ytterligere varsel vil inngi stevning i saken.
Søksmål kan avverges ved at TF innen samme frist bekrefter at det vil innkalles til nytt
fellesmøte for ordinære valg av medlemmer til TF innen 20. november 2013, og at nytt
fellesmøte vil avholdes innen 31.12.2013.
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Med vennlig hilsen

ç
Benny Solheim

Kopi: LBT

