Arbeidsplan og Budsjett 2018
Lbt er en organisasjon for dem med fiskerett i tanavassdraget etter §3 i Tanaloven.
Lbt skal sørge for at opparbeidete rettigheter i Tanavassdraget etterleves og
respekteres.
Den nye avtalen mellom Statene Norge og republikken Finland om fiske i
Tanavassdraget er etter lbt`s syn i strid med Tanaloven, forskriften om forvaltningen av
tanavassdraget, ILO 169 og folkeretten.
Styret i LBT er gitt fullmakt på årsmøte 2017 til å føre saken for retten. Styret har
engasjert advokat bedrift Hegg og Co for å føre saken for retten.
Lbt og Deanucazadaga Luossabivdosearvi / Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget
(DLBS) har inngått en Intensjonsavtale om å føre saken sammen mot staten.
LBT vil da prioritere saken mot staten for å få avtalen kjent ugyldig.
Styret bør arbeide frem en langsiktig rekrutteringsplan for å få barn og unge med i
tradisjonell fiske i tanavassdraget
Budsjettet for 2018 er gjenspeilet rettsaken. Styret foreslår satt honorar for styret for å
stå i saken.
Honorar for styremedlemmene er:
Leder
kr 15 000
Nestleder
kr 7 500
Sekretær
kr 10 000
Styremedlemmer
kr 5 000
Styret foreslår videre å sette møtegodtgjørelse på kr 500. styret kan også kjøpes fri fra
jobb dersom dette er nødvendig for å gjennomføre møter eller andre oppgaver på
dagtid. Reiser dekkes også.
Finansiering av rettsaken.
Det har lykkes styret å få finansiert rettsaken med støtte fra sametinget og Tana
kommune. Sametinget har bevilget kr 300 000 mens Tana kommune har bevilget kr
250 000. Rettsaken er budsjettert å koste ca kr 400 000. Det gjør at styrene i lbt og dlbs
bør kunne få sine utgifter dekket til saken.

Org nr 974 245 434
Hjemmeside: laksebrev.no

e post: raslaksen@combitel.no

Konto nr: 4944 30 27067

Inntekter til lbt for året er:
Driftsinntekter
3405 Egne inntekter
3410 Tilskudd Sametinget
3415 Tilskudd Tana kommune
3500 driftsstøtte fra TF
Sum driftsinntekter:

4 000
150 000
250 000
52 500
456 500

Utgifter til lbt for året er:
godtgjørelse styre
kantinekostnader

52 500
2 500

6201 Rettsak mot staten om Tanaavtalen
6860 møte kurs oppdatering
7100 bilgodtjørelse, oppgavepliktig
7320 annonser
7770 bank kortgebyr

350 000
40 000
9 500
1 000
1 000

Sum driftskostnader:

456 500

2

