ROMSSA SÁMI SEARVI – NSR
TROMSØ SAMEFORENING – NSR
ÅRSMELDING 2013
Vedtatt av årsmøtet 20.3.14
Årsmeldingen omfatter perioden fra foreningens ordinære årsmøte 16. mars 2013
til ordinært årsmøte 20. mars 2014.
Romssa Sámi Searvi har hatt et virksomt år. Året har vært preget av valgarbeid,
og vi er veldig fornøyde med at NSR gjorde et bra valg i vår valgkrets og at vår
forening nå har to representanter på Sametinget.
TILLITSVERV
Styret i RSS-NSR har i årsmøteperioden bestått av:
leder:
Sauli Guttorm
Styremedlemmer:
nestleder:
Piera Heaika Muotka
sekretær:
Camilla Brattland
kasserer:
Lene Antonsen
styremedlem: Marit Myrvoll
Varamedlemmer:

1. Lene Rødmyr
2. Ellen Marie Jensen
3. Ketil Lennert Hansen (trekte seg i løpet av perioden)

Revisorer:

1. Paul Danielsen
2. Hans Tømmervik

Valgkomité:

1. Else Grete Broderstad
2. Else Målfrid Boine

Styremøter
Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden og behandlet 26 saker på
styremøtene. Protokollene er lagt ut på hjemmesida. Møter ble avholdt 20.3,
15.8, 21.10, 2.2, 27.2, 12.3.
Medlemsmøter
Det er ikke avholdt medlemsmøter i perioden.
Samisk kafé
RSS har arrangert samisk lørdagskafé som en samisk møteplass i Tromsø.
Kafeen har vært arrangert 6 ganger i årsmøteperioden, den andre lørdag i
måneden på Kafe Globus i Storgata. Oppmøtet har vært veldig godt, de fleste
gangene 10-15 personer.
Medlemsbrev
Styret har 3 ganger sendt medlemsinformasjon som e-post til alle medlemmer om
lørdagskafe, julebord, teater, konserter, valgarbeid osv.

Kursvirksomhet
Camilla Brattland har vært kursansvarlig. RSS har arrangert kurs i frynsing (lærer
Risten Marja Inga) høsten 2013 med 13 deltagere og det er starta opp kurs i
koftesøm fra Karasjok/Tana-området (lærer Marit Kemi) i mars 2014 med 9
påmeldte deltagere. Begge kursene mottar støtte fra Samisk studieforbund Sámi Oahppolihttu (SOL).
Skriving av RSS’ historie
Vi har fortsatt med arbeidet som blei starta opp i 2012. Vi har nå laget en
kronologi fra RSS ble stifta i 1969, og fram til i dag. Den er lagt ut på hjemmesida
vår. Vi har også laget en grovoversikt over arkivmateriale som vi har. I denne
perioden har vi fått inn mer arkivmateriale fra Terje Lilleng. Det er spesielt
materiale for 1970-årene og midten av 1980-tallet som er mangelfullt. Alle
årsmeldinger som vi har (23), er skannet og lagt ut på nettet. Lene Antonsen har
hatt ansvar for arbeidet.
Sametingsvalget 2013 Gáisi valgkrets
Nominasjonsmøtet ble avholdt 17. mars i Nordkjosbotn. RSS stilte med 6
delegater utregna fra medlemstallet i 2012. Disse ble valgt på styremøte 18.2.13:
Sauli Guttorm, Lene Antonsen, Hilde Pedersen, Camilla Brattland, Tina Øwre og
Marit Myrvoll. Marit Myrvoll sitter i valgstyret 2013-2017 for kretsen, og hennes
vararepresentant er Hilde Pedersen. Lokalt program ble utarbeidet og vedtatt i
juni, se vedlegg.
RSS avholdt dugnad for pakking av valgmateriell på Universitetet i Tromsø til
potensielle velgere, der flere medlemmer og sekretariatet fra NSR sentralt ved
Runar Myrnes Balto samt førstekandidat i krets 3 Silje Karine Muotka også
deltok. RSS arrangerte også stand i Storgata 4 lørdager (17-24-31. aug og 7.
sept), og dessuten en godt besøkt tverrpolitisk valgvake på Solid på valgkvelden.
I tillegg til styret bidro flere medlemmer på standen: Tina Øwre, Synnøve Angell,
Runar Myrnes Balto, Sandra Márjá West og Hilde Pedersen. Onsdag 4.
september deltok NSRs listekandidater i Gáisi valgkrets Henrik Olsen (ISS) og
Piera Heaika Muotka (RSS) på valgdebatt i forbindelse med Sametingsvalget.
Valgdebatten tok sted på rådhuset og var i regi av Gáisi giellaguovddaš/Gáisi
språksenter.
Antall innmeldte i Sametingets valgmanntall fra Gáisi valgkrets pr. 30. juni 2011
var 2041, noe som ga 6 mandater til Sametingsvalget 2013. Av 1435 avlagte
stemmer i kretsen fikk NSR 36,7 % og 2 representanter inn på Sametinget. NSR
var fem stemmer unna å få tre av seks sametingsrepresentanter i Gáisi valgkrets.
Etter at førstekandidaten Henrik Olsen blei valgt inn i sametingsrådet, rykket 3.
plass på lista opp, og dermed har RSS to faste representanter på Sametinget:
Sandra Márjá West og Piera Heaika Muotka.
NSRs liste 2013 i valgkrets 4 Gáisi:
1. Henrik Olsen, 1970
2. Sandra Márjá West, 1990
3. Piera Heaika Muotka, 1992
4. Cecilie Grape, 1983
5. Audun Ludvik Johnsen, 1960
6. Randi Kristin Anthonsen Skum, 1967

7. Håkon Eriksen, 1968
8. Anne Paula Dalheim, 1949
9. Sauli Jouni Oskari Guttorm, 1959
10. Synnøve Angell, 1955
11. Rolf Arthur Johansen, 1954
12. Geir Tommy Pedersen, 1964
6. februar-komitéen
Sauli Guttorm er oppnevnt av Tromsø kommune som leder av 6. februarkomiteen 2012-2015. Komiteen har forberedt og gjennomført den kommunale 6.
februar-feiringen i Tromsø i 2014. 6. februar-komiteen er en kommunal komité

er valgt for en fireårsperiode, som følger kommunen og fylkeskommunens
valgperiode.
Samisk uke 2014
Det har vært en innholdsrik samisk uke i 2014 hvor mange institusjoner har
avholdt samiske arrangementer. RSS v/Camilla Brattland deltok på et møte som
Midnight Sun Marathon (MSM) arrangerte for koordinering av aktiviteter under
samisk uke.
RSS arrangerte paneldebatt med tittelen Samisk hus – hvor står vi, hva vil vi og
hvor går vi? 8. februar.
Ved arrangementet på rådhuset på samefolkets dag fikk RSS ansvaret for
serveringa, og gjorde avtale med kokkelinja ved videregående skole om å
servere varm mat. RSS stod selv for kaker og kaffe. I tillegg til styret stilte LillTove Fredriksen, Else Grete Broderstad med kaker, og Tina Øwre hjalp til med
ryddinga. Arrangementet gikk veldig bra, i år var det nok middag og kaker. Vi fikk
et overskudd på kr. 3643,- fra kafeen.
Egne arrangement
RSS arrangerte tverrpolitisk valgvake 9. september på Solid.
RSS arrangerte sammen med SSSR Samisk julebord 2013 den 30. november på
Bazinga, UiT.
RSS arrangerte paneldebatt med tittelen Samisk hus – hvor står vi, hva vil vi og
hvor går vi? Paneldebatten var en arena der byens samiske miljøer og offentlige
institusjoner kunne utveksle informasjon, idéer og forventninger til et framtidig
samisk hus. Paneldebatten ble holdt på Perspektivet Museum, lørdag 8. februar.
Tromsø kommune og Troms fylkeskommune var invitert men hadde ikke
anledning til å møte. I panelet stilte Sametingsrådet ved Henrik Olsen, Sáráhkká
ved Berit Louise Utsi og Kystsamene ved Kurt Stormo. Raimo Valle styrte ordet
og flere tok ordet under debatten fra salen. RSS ble oppfordret til å koordinere
arbeidet med Samisk Hus blant de samiske organisasjonene i Tromsø og sende
en søknad om prosjektet til relevante finansiører slik som Sametinget og
Sparebank1 Nord-Norges kulturnæringsfond.
Representasjon etc.

Marit Myrvoll er 2. vara for Biret Risten Sara til NSRs landsstyre (2012-2014).
Piera Heaika Muotka er leder av NSRs ungdomsutvalg, NSR-U og tiltredende

medlem i landsstyret (2012-2014).
Piera Heaika og Sandra Márjá deltok på NSRs valgseminar i Tromsø i forkant av
Sametingsvalget 2013.
Camilla Brattland deltok på koordineringsmøte for Samisk uke 2014 på Tromsø
rådhus i desember, arrangert av Midnight Sun Marathon (MSM).
Sandra Márjá var på Sámi NissonForums jubileumsseminar i Tromsø den 25.-26.
oktober.
Samarbeid
Styret har opprettet et Kulturutvalg som er ment å være et samarbeidsorgan
mellom sameforeninger i Tromsø om kulturarrangementer i byen. Det er avholdt
to møter i perioden i dette utvalget i samarbeid med SSSR, den samiske
studentforeninga. Til møtene møtte Camilla Brattland, Ellen Marie Jensen, Lene
Rødmyr, Piera Heaika Muotka, Sauli Guttorm, Ken Even Berg, og Saia Marilena
Stueng. RSS var medarrangør sammen med SSSR for Samisk julebord 2013.
Media
NRK Sápmi hadde en flott reportasje på internett 10.9.13 fra vår valgvake, og de
refererte til samtaler med flere av styremedlemmene våre.
Sauli ble intervjuet av Ávvir-avisa etter paneldebatt om Samisk Hus i Tromsø.
I forbindelse med valget var Sandra Márjá og Piera Heaika i flere aviser med
pressemeldinger, leserinnlegg og redaksjonelle oppslag.
Piera Heaika uttalte seg på vegne av RSS om samarbeidsavtalen mellom
Tromsø kommune og Sametinget i iTromsø den 20. juni 2013.
Hjemmeside
Hjemmesida www.tromsosameforening.no blir regelmessig oppdatert. Her ligger
det informasjon om foreninga, møtereferater og informasjon om kurs og ellers
hva som skjer av samiske aktiviteter i Tromsø by, samt at det er mulighet for å bli
medlem via websiden. Vi har i gjennomsnitt hatt 36 gjester på sidene hver dag i
2013. Lene Antonsen har vært redaktør.
Facebook
På Facebook har RSS opprettet både ei side og ei gruppe kalt “Romssa Sámi
Searvi”. På grunn av endringer i Facebook-oppsett, er siden den mest
brukte/synlige. Facebook-siden brukes for å annonsere kurs og nyheter og linker
til mer informasjon på hjemmesiden. Facebook-siden hadde per 12. mars 2014
fått 237 likes.
MEDLEMSTALL OG ØKONOMI
Medlemstall
RSS-NSR hadde 65 betalende medlemmer ved utgangen av 2013. Fra 2013 ble
medlemskontingenten innkrevd fra NSR sentralt. Medlemstallet har gått ned fra
2012 (75) fordi noen medlemmer som har vært registrert hos RSS, nå er flyttet
over til andre foreninger etter at de har flyttet fra Tromsø. Dessuten har vi ikke
hatt den samme personlige oppfølginga med påminning av kontingentinnbetaling
som tidligere, siden det er NSR sentralt som har ansvaret for utsending av giroer
og påminninger. Men medlemstallet er likevel større enn i 2011 (48).

Økonomi
Foreninga søker årlig driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, en støtte som er
svært viktig for foreninga. I 2013 fikk foreninga bevilget kr. 8000,-. Tilskuddets
størrelse er knyttet til medlemstallet året før.
RSS-NSR er registrert i frivillighetsregisteret og også med i grasrotandelsordninga fra Norsk Tipping. I 2013 mottok foreninga kr. 24 087 i grasrotmidler,
tidligere år har det kommet inn 3-4000 kr. Økninga var en overraskelse, og
foreningas økonomi er kraftig styrket.
Resultatregnskapet til Tromsø sameforening viser et overskudd på kr. 38 275.
Egenkapital ved slutten av regnskapsåret var kr. 94 664 og bank- og
kassabeholdninga utgjorde
kr. 76 820.
Eiendeler
RSS kjøpte i 2013 inn fire kaffekanner og en dobbel Moccamaster kaffetrakter.
Disse ble kjøpt inn i forbindelse med arrangement på samefolkets dag og også
brukt på valgstand. Pga. frostskader (frossent vann) må Moccamasteren
repareres. Dette pluss RSS sin lavvo og standflagg er hos Lene og Sauli. Også
RSS arkivkasser er lagret hos Lene og Sauli.
VEDLEGG
Lokalt valgprogram for perioden 2013-17:

NSR i Gáisi valgkrets
Noe av det vi vil jobbe for på Sametinget:
1. NSR vil etablere et samisk språksenter på Senja/i Midt-Troms, og vi vil bidra til
å styrke samisk språk og kultur i regionen gjennom etablerte kultursentre slik som
Senter for
nordlige folk i Kåfjord.
2. NSR vil styrke de eksisterende samiske språksentrene i Gáisi valgkrets.
3. NSR vil bidra til å etablere et samisk hus i Tromsø for samiske aktiviteter og
som møteplass for alle samer.
4. NSR vil arbeide for realisering av innholdet i samarbeidsavtalen mellom
Sametinget og Tromsø kommune.
5. NSR vil arbeide for ivaretaking og styrking av samiske ressursskoler.
Skolefritidsordning og kulturskoler må få et styrket samisk innhold.
6. NSR vil jobbe for at samiskundervisningen i grunnskolen tilrettelegges slik at
elevene ikke taper undervisning i andre fag.
7. NSR vil jobbe for at samiske foreldre gis tilbud i samisk språkopplæring og at
samiske barn får leksehjelp.
8. NSR vil arbeide for at alle samiske barn garanteres samisk barnehageplass.
9. NSR vil at kystbefolkningen ut fra nærhetsprinsippet og retten til fiske sikres
muligheter til å utvikle levende lokalsamfunn. Mottaksanlegg for fisk må holdes i
drift og det må satses på
etablering av lokale videreforedlingsbedrifter
10.NSR vil at beitenæringene skal sikres arealer og det må utarbeides bedre
ordninger for bestandsregistrering og uttak av skadegjørende rovvilt.

11.NSR vil arbeide for at den femårige lærerutdanninga ved Universitetet i
Tromsø styrker sitt tilbud i og om samisk språk, kultur og samfunnsliv.
12.NSR sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

NSR Gáiseguovllu válgabiirres
Dá lea oassi das maid áigut Sámedikkis bargat:
1. NSR áigu ásahit sámi giellaguovddá.a Sážžái ja Gaska-Romsii, ja mii áigut
leat mielde nannemin sámi giela ja kultuvrra kulturguovddážiid bokte min
guovllus, nu go Davviálbmogiid guovddáža bokte Gáivuonas.
2. NSR áigu nannet daid sámi giellaguovddážiid mat jo gávdnojit Gáisi
válgabiires.
3. NSR áigu leat searvvis ásahit sámi viesu Romsii, sámi doaimmaide ja
deaivvadanbáikin buot sápmelaččaide.
4. NSR áigu bargat dan ovdii ahte duohtan dahkat sisdoalu mii lea Sámedikki ja
Romssa suohkana ovttasbargošiehtadusas.
5. NSR áigu bargat áimmahuššan ja nannen dihte sámi resursaskuvllaid. Sámi
sisdoallu ferte nannejuvvot skuvlla astoáiggefálaldagain ja kulturskuvllain.
6. NSR áigu bargat dan ovdii ahte vuođđoskuvlla sámegielaoahpahus
heivehuvvo nu ahte oahppit eai masse oahpahusa eará fágain.
7. NSR áigu bargat dan ovdii ahte sámi váhnemiidda addojuvvo fálaldat
sámegielaoahpahussii ja ahte sámi mánát ožžot skuvlabargoveahki.
8. NSR áigu bargat dan ovdii ahte sámi mánáide addo dáhkádus ahte ožžot sámi
mánáidgárdesaji.
9. NSR háliida ahte riddoguovllu olbmuide sihkkarastojuvvo vejolašvuohta
ovdánahttit ealli báikegottiid. Guollevuostáiváldinrusttegat fertejit dollojuvvot jođus
ja ferte vuoruhuvvot
ásahit báikkálaš muohkadanfitnodagaid.
10. NSR háliida ahte guohtunealáhusaide sihkkarastojuvvojit eananguovllut ja
ahte fertejit ráhkaduvvot buoret ortnegat nálleregistreremiidda ja boraspiriid
jávkadeapmái mat
vahágahttet.
11. NSR áigu bargat dan ovdii ahte viđa jagi oahpaheaddjioahppu Romssa
Universitehtas nanne iežas fálaldaga sámi gielas, kultuvrras ja servodateallimis.
12.NSR ii mieđit oljobohkamii Lofoahtas, Viestterállasis ja Sáččás.

	
  

