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Ášši/Sak  1.   Driftsform
Fra Romssa Sámi Searvi (RSS) er det tidligere foreslått at denne møteplassen organiseres under Gáisi
Språksenter, ved at det er Gáisi som offisielt står for driften av lokalene, men at det opprettes en gruppe
bestående av de forskjellige foreningene i byen som bidrar på innholdssiden.
På møtet uttrykkes det bekymring for at denne organiseringsformen kan være ustabilt med
tanke på at samisk hus i så tilfelle vil være organisert under kommunen. Det vises til at
kommunens politiske ledelses holdninger til det samiske ofte forandrer seg fra tid til annen.
På møtet foreslås det et konkret forslag til driftsform, som er en stiftelse. Forslagsstiller Ánde Somby
mener dette vil være den mest stabile organiseringsformen.
Fra Sametingets side påpeker Labba at man ønsker en konkret organisering, for eksempel stiftelse. Det
viktigste er at dette først og fremst er et initiativ fra lokalt hold.
Kalle Urheim påpeker at det er viktig å tenke grundig igjennom eierskapet. Eierskapet vil både påvirke
husets legitimitet og kontinuitet.
Fra Sauli Guttorms side påpekes det at det viktigste nå er å få fortgang i arbeidet, og at konkretisering
av driftsform er noe som kan bestemmes i ettertid.
Ánde Somby mener at det nå er viktig at foreningene i Tromsø blir enig seg imellom at en forening
leder prosessen og får tilgang til lokalene på Rådhuset, for så å invitere alle parter til å starte det hele i
gang.
Eskild Johanssen fra NKF/Kveeninuoret ser for seg at huset til slutt kan bli et eget bygg, men det er
viktig at foreningene tar i bruk lokalet som er tilgjengelig så fort som mulig.

Ášši/Sak  2.  

Prosessen videre

Fra Romssa Sámi Searvis side redegjøres det for at det er vanskelig for RSS å lede prosessen
alene, og håper at det kan opprettes en gruppe av representanter fra de forskjellige foreningene som
fra nå av tar på seg ansvaret for å drive frem prosessen med å åpne samisk hus.
Aktuelle målsetninger for når huset skal åpnes diskuteres også, og det er enstemmighet om at
huset bør åpnes i løpet av 2015. Det vises til at det er kommunevalg i 2015, og at dette burde
brukes for å få åpnet huset.
Ánde Somby mener at det viktigste er at huset åpnes så raskt som mulig, og at det i etterkant kan
arrangeres ukentlige workshops om organisering og innhold i huset.
Ášši/Sak  3.  

Midlertidig styringsgruppe

Eskild Johansen fra Kveeninuoret/NKF foreslår at det opprettes en midlertidig styringsgruppe som tar
på seg ansvaret for å drive prosessen fremover. Johansen foreslår at hver forening oppnevner en person
til å delta i gruppen, og at også foreninger som ikke hadde mulighet til å delta på møtet også gis
mulighet til å oppnevne representanter som kan delta i den midlertidige styringsgruppen. Johansen
påpeker også at gruppen konstituerer seg selv, men at gruppen helst burde ledes av en person som ikke
er politiker.
Følgende er deltakere i en midlertidig styringsgruppe for videre arbeid med samisk hus i Tromsø
Eskil Pedersen – Norske Kveners Forbund
Nora Ollila - Kveeninuoret
Lars Oddmund Sandvik - Arja
Ikke oppnevnt - SSSR
Ikke oppnevnt - Real Romssa
Ikke oppnevnt - Noereh
Sauli Guttorm - Romssa Sámi Searvi

