
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) mandag 27.februar 2017 på Scandic 

Oslo City 

 

Møtested:  Scandic Oslo City  

  

Møtetid: Mandag 27. mars 2017 kl. 09:00 – 10.00 

 

   

Møteleder: Styreleder Raymond Robertsen  

                    

 

Møtende styremedlemmer: 

Bente Haug, Mathis Nilsen Eira, Marit Kirsten Anti Gaup og Runar Sjåstad 

 

Meldt forfall: 

Hartvik Hansen 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jan Olli  

 

 

Saksliste 

Sak –16/2017     Godkjenning av innkalling. 

 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

 

 

Sak –17/2017     Godkjenning av saksliste. 

 

Sakslista enstemmig godkjent. 

 

   

Sak –18/2017     Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 

 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Marit Kirsten Anti Gaup og Raymond 

Robertsen 

 

 

Sak –19/2017     Høring sanksjoner utmark 

 

Direktørens innstilling:  

Direktøren gis fullmakt til å sende følgende forslag til sanksjonsbestemmelser sendes ut 

på høring til brukerne: 



 

1. Innføring av gebyrer fra FeFo ved ulike brudd på kontraktsbestemmelser/ 

retningslinjer 

2. Åpne opp for nekting av adgang til sesongkort for gjeldende eller kommende 

sesong. 

3. Utestengelse i inntil 3 – tre år for personer som: 

a. har utført grove og/eller gjentatte brudd på privatrettslige bestemmelser 

fra FeFo eller ved forsettlig brudd på vilkår gitt for søknad 

b. er dømt for relevant lovverk som naturmangfoldsloven, lakse- og 

innlandsfiskeloven samt våpenloven §27b om transport av våpen  

 

Sanksjonsbestemmelser vil gjelde på hele Finnmarkseiendommen, også for forpaktende 

foreninger. Bestemmelsene implementeres i og tilpasses de ulike retningslinjene. 

Eksisterende sanksjonsbestemmelser innen de ulike produkt videreføres. 

Direktøren gis fullmakt til å beslutte nivå for gebyrer, eller varighet av utestengelse. 

Forslag fra Bente Haug 

Saken utsettes til styremøte 20.-21. april 2017 

 

Styrets vedtak:  

Forslag fra Bente Haug ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak –20/2017     Anmodning fra Sør-Varanger kommune om å se på hvilkår vedr. støtte 

til oppkjøp av Saviosamlingen 

 

Direktørens innstilling: 

Vilkår om sikring av juridisk eierskap i vedtaket i styresak 53/2016 (2. setning) erstattes 

med: FeFo legger til grunn at Bangsamlingen beholdes i Sør-Varanger kommunes 

eierskap for framtiden. For øvrig opprettholdes vedtaket uendret. 

 

Forslag fra Bente Haug 

Styret ber om at direktøren inngår en privatrettslig avtale mellom FeFo og Sør-Varanger 

kommune som tilsier at tilskuddet skal betales tilbake dersom verker fra Bangsamlingen 

selges. Gitt en situasjon hvor det kan være aktuelt å selge deler av samlingen, skal FeFo 

gis fortrinnsrett til kjøp. 

 

Styrets vedtak: 

Forslag fra Bente Haug ble enstemmig vedtatt 

 

 

Sak –21/2017  Orienteringer 

 

1. Orienteringssak – administrasjonsbygg U.Off, jfr. Offl. §14.  

 

Saken ble tatt til orientering.  

 

 

 

Referent:  Jan Olli   


