TROMSØ SAMEFORENING
Lokallag av NSR-NORSKE SAMERS RIKSFORBUND
ÅRSMELDING 2007
- godkjent på årsmøtet
Årsmeldingen omfatter perioden fra sameforeningens årsmøte 23. februar 2007 til
nytt årsmøte 28. mars 2008.

TILLITSVERV
Tillitsverv i sameforeningen
Styret i Tromsø sameforening har fra årsmøtet 2007 bestått av:
Leder: Anita Lervoll
Styremedlem: Marit Einejord (sekretær)
Styremedlem: Inger Dagsvold (kasserer)
Styremedlem: Paul Bendikk Jåma
Styremedlem: Tone Østby
1. Svenn-Egil Knutsen
2. Synnøve Angell
3. Siri Gaski
Valgkomité:
Martin Urheim (leder), Hanne Svinsås Magga og Jenny Mikalsen
Revisorer:
Jo Inge Wernberg og Hans Tømmervik
Tillitsverv i Landsstyret
Tromsø sameforening har to medlemmer i Landsstyret: Marit Einejord er
organisatorisk nestleder og Paul Bendikk Jåma varamedlem til landsstyret.
Tromsø sameforening har ingen representanter i NSRs ungdomsutvalg for tiden, og
ingen representanter i NSRs valgkomité.
Sametingsrepresentantene
Lene Hansen og Randi A. Skum representerer Midt-Troms valgkrets på Sametinget,
med Martin Urheim som første vara. Lene Hansen valgte å gå ut av det
parlamentariske lederskapet under maktskiftet på Sametinget høsten 2007. Randi A.
Skum ble valgt inn i det parlamentariske lederskapet. Randi A. Skum fungerte som
parlamentarisk leder i Aili Keskitalos fødselspermisjon.
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MØTER
Styremøter
Styret har behandlet saker i følgende ordinære møter:
• 22. mars 2008 (sak 11/08 - 22/08)
• 28. august 2008 (sak 23/07 – 27/08)
• 12. desember 2008 (sak 28/08 – 32/08)
• 25. februar 2008 (sak 01/08 – 11/08)
Åpent informasjonsmøte om Samerettsutvalget II
Det er holdt et åpent informasjonsmøte om Samerettsutvalget II med innleder Else
Grete Broderstad, medlem av samerettsutvalget II. Informasjonsmøtet ble holdt på
Studenthuset Driv 12. desember med 10 - 12 deltakere og sosialt samvær på Mirage
etterpå.
NSRs landsmøte
Marit Einejord, Synnøve Angell og Svenn-Egil Knudsen (flere ?) representerte
Tromsø sameforening på NSRs landsmøte i Bodø St.Hans helga. Tromsø
sameforening hadde fem delegatplasser, men på grunn av sykdomsforfall kort tid
før landsmøtet var ikke delegasjonen fulltallig.
Øvrige møter og representasjoner
Leder Anita Lervoll og medlem Hanne Svinsås Magga representerte Tromsø
sameforening på kombinert fylkes-samekonferanse/samerettskonferanse på
Universitetet i Tromsø i desember 2007.
Anita Lervoll holdt innlegg om samisk kultur for Tromsø Rotary Club og
representerte Tromsø sameforening på Gáivuona sámiid searvis (Kåfjord
sameforening) 30-årsjubileum. Sameforeningen har gitt gave til offisiell åpning av
Guovssahas mánáidgárdi (samisk barnehage) og lånt ut foreningens plakatkunst til
barnehagen på ubestemt tid, fordi sameforeningen ikke har noe sted å oppbevare
kunst på forsvarlig måte.
Styremedlemmene har kommet med innspill både til Midnight Sun Marathon,
kommunens 6. februarkomité og Kirken, men har ikke hatt anledning til å delta på
planleggingsmøter for Samisk uke 2008 fordi de har vært holdt i ordinær arbeidstid.
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UTTALELSER
Brev og uttalelser
Årsmelding, årsmøteprotokoll og årsmøtegodkjent regnskap er sendt til NSRs
sekretariat slik seg hør og bør. Innbetaling av medlemsavgift til NSRs sentrale
kontonummer er ordnet. Sekretær har besvart spørreundersøkelse fra NSR sentralt.
Styret har videreformidlet årsmøteuttalelsene 2007 som brev til Tromsø kommune
og øvrige relevante instanser, samt media. Uttalelsene handlet blant annet om OL.
Styret har videreformidlet årsmøtets ønsker til Samisk språksenter. Årsmøtet ønsket
koftesømskurs for Tromsø/Ullsfjordkofta og dokumentering av samisk
organisasjonshistorie i Tromsøområdet. Samisk språksenter har på sin side anmodet
sameforeningen om å utarbeide prosjektplan og prosjektsøknader, noe styret ikke
har hatt kapasitet til å gjøre.
Styret og foreningsmedlem Martin Urheim har utarbeidet høringsuttalelse til
Kommune-delplaner i Tromsø kommune, og påpekt at samiske saker må integreres i
kommunens planverk.
Styret har anmodet Damm Forlag om å trykke et samisk koftehefte med kapitlene fra
det store verket ”Norsk bunadsleksikon”.
Styret har støttet kommunen i valget av Guovssahas mánáidgárdi som navn på den
nye barnehagen.
Styret har anmodet kommunen om aktivt på rekruttere samisktalende personale til
Guovssahas mánáidgárdi.
Nyhetsbrev
Tromsø sameforening har jevnlig sendt ut nyhetsbrev per e-post til ca. 100 registrerte
medlemmer, øvrige samiske lag og foreninger i Tromsø, sympatisører og media.
Nyhetsbrevene inneholder for det meste informasjon om dagsaktuelle kulturelle
hendelser i byen, som for eksempel konserter, samefest og teaterforestilling med
Beaivváš Sámi Teáhter. I høst ble også NSR-leders nyhetsbrev formidlet til alle
medlemmene, med nytt fra sametingsgruppa og de utfordringer gruppa hadde.
ARRANGEMENT
Julebord
Tromsø sameforening (RSS) og Samisk studentforening i Tromsø (SSSR) arrangerte
felles julebord på Studenthuset Driv i slutten av november 2007. Antallet påmeldte
er økende, og til sammen deltok i overkant av 100 kofte/festkledte personer.
Lederne for de tre foreningene ønsket gjestene velkommen til julebordet. Etter
julebordet var det åpent for dans. Julebordet går i balanse økonomisk.
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Samisk scene - Konserter og samefest
Tromsø sameforening (RSS), Samisk studentforening (SSSR) og Riddu Riđđu Searvi
arrangerte konsert/samefest med skoltesamiske Tiina Sanila på Studenthuset Driv
høsten 2007. Konserten var ment som en Samisk Scene og en mulighet for en ung
artist til å profilere seg. Konserten/samefesten gikk denne gangen med et lite
underskudd. Foreningene oppnådde ikke støtte fra Sametinget. Underskuddet deles
på de tre foreningene.
Konserten/samefesten som var planlagt i forbindelse med Samisk uke og 6. februar
2008 ble avlyst pga en feil og en dobbeltbooking ved det aktuelle konsertlokalet.
Foreningene tapte en liten sum penger på avlysningen, og deler på tapet. Samisk uke
hadde til tross for en avlyst konsert et tettpakket program.
Gammebyggingskurs
Tromsø kommunes eiendomsforvaltning og Tromsø sameforening arrangerte
gammebyggingskurs i Guovssahas mánáidgárdi (samisk barnehage) for å bygge opp
et samisk kulturlandskap rundt barnehagen. Det ble også bygget njalla (matforrådstabbur som står på stokk) og áiti (skjeltersjå). Kurset fikk økonomisk støtte fra
Tromsø kommune og av SOL Sámi oahppolihttu som er NSRs studieorganisasjon.
MEDLEMSTALL OG ØKONOMI
Medlemstall
Tromsø sameforening hadde ved årsskiftet 2006/2007 88 betalende medlemmer som
er en liten økning fra sist år. Det er sendt ut giro sammen med årsmøte-innkallingen.
Sameforeninger retter stor takk til trofaste medlemmer, og nye medlemmer som er
kommet til i løpet av året. Sameforeningen anmoder alle medlemmer om å verve
nye aktuelle medlemmer og mase på ”veteranene” om at de må betale kontingenten.
Hvis foreningen beholder dagens medlemstall, er foreningen sikret å kunne sende 5
delegater til NSRs landsmøte i 2009.
Økonomi
Tromsø sameforenings resultatregnskap viser kr. 5 176,- i underskudd og
balanseregnskapet viser 37 421,- i eiendeler. Tromsø sameforening mottar årlig
driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, et tilskudd som er svært viktig for
foreningen. Sametinget ga avslag på støtte til konserten med Tiina Sanila, men har
for øvrig støttet konserter i Tromsø, blant annet konserten på 6. februar 2007.

