
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga 

(FeFo) 25. oktober 2013, FeFo kontoret Lakselv 

 

Møtested:  FeFo kontoret Lakselv  

Møtetid: 25. oktober 2013 kl. 12.00 – kl. 14.00 

Møteleder:  

Styreleder Harald Larssen 

 

Møtende styremedlemmer: 

Toril Bakken Kåven, Bente Haug, Raymond Robertsen, Nils Johan J. Gaup og Klemet 

Erland Hætta. 

Ansatterepresentant: 

Beate Søvsø 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jan Olli, og konsulent samisk språk Anne Kristine Utsi. 

 

Tolk 

Anne Kristine Utsi 

 

Saksliste 

Sak – 47/2013 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak – 48/2013 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 49/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.september 2013  

Protokoll fra styremøte 24. september 2013  enstemmig godkjent. 

Sak – 50/2013 Godkjenning av protokoll u.off saker fra styremøte 24.september 2013 

 

Protokoll fra styremøte 24. september 2013,  saker uoff.  enstemmig godkjent. 

Sak – 51/2013   Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 

 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Nils Johan J. 

Gaup. 

 

Sak – 52/2013   Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark   

 

Forslag fra Bente Haug: 

 

Styret gir direktøren fullmakt til å stifte et regionalt forskningsinstitutt i form av et ideelt 

aksjeselskap, forutsatt at direktøren finner at det fremdeles er et grunnlag for dette. 



Rammene for etableringen er 3 millioner kroner til drift og 2 millioner kroner i reserve for 

å følge opp eventuelle nødvendige investeringer i 2014-2015. 

 

Forslag fra Raymond Robertsen: 

 

FeFo mener at forskningsmiljøet med utspring i Norut Alta er viktig for forskningen i 

Finnmark. Styret i FeFo viser til vedtak i sak 45/13, og prosessen rundt kjøp av Norut 

Tromsøs aksjer i Norut Alta AS. FeFo tar til etterretning at aksjene ikke er til salgs, og 

viser til prosessene som er i gang mellom minoritets- og majoritetsaksjonærene i Norut 

Alta AS. 

 

Styrets vedtak: 

Raymond Robertsen sitt forslag vedtatt mot en stemme (Bente Haug). 

Sak – 53/2013   Eventuelt 

 

Styret ønsket en redegjørelse om bruken av midler til samarbeidsprosjekter til neste 

styremøte. 

 

Referent: 

Anne Kristine Utsi 

 


