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Vedtatt årsmøtet 20. mars 2014.
Romssa Sámi Searvi – NSR /Tromsø sameforening – NSR er et lokallag av Norgga
Sámiid Riikasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR), som er et nasjonalt forbund
av samiske foreninger. For nærmere informasjon om forbundet, se www.nsr.no eller
http://www.tromsosameforening.no (RSS hjemmeside). RSS-NSR ble stiftet i 1969
og er dermed en av de eldste sameforeningene i Norge.
Foreningens formål er:
a. Å arbeide for å styrke samenes kulturelle, språklige og politiske
rettigheter.
b. Arbeide for å utvikle og styrke samisk kultur, identitet og språk i
Tromsø.
c.
Være samepolitisk, sosialt og kulturelt samlingspunkt i Tromsø.
d. Arbeide for at foreningen og NSR blir representert i Sametinget.
RSS vil i 2014 spesielt vektlegge sakene som er nevnt her:
Samisk Hus og dialog med Tromsø kommune
RSS ønsker å være en aktiv medspiller i kommunens politikkutforming overfor den
samiske befolkning. Vi vil arbeide for at kommunen skal rullere sine planer om
bevaring og utvikling av samisk språk i Tromsø, og ta med innspill fra sameforeninga
i sin samiske kultur- og språkpolitikk. Vi vil arbeide for realisering av samisk hus i
Tromsø. Vegen videre i arbeidet med Tromsø som samisk by er et prioritert område
for RSS.
I perioden vil RSS sammen med de samiske miljøene i byen stake opp vegen videre
for samisk møteplass, og initiere samarbeid med kommunen om en langsiktig plan for
arbeidet med Samisk Hus i Tromsø.
Samefolkets dag
Sauli Guttorm (RSS) er leder av kommunens 6. februar-komité, som foreninga
foreslår et medlem til. RSS vil arbeide for at det ikke bare blir en markering av selve
samefolkets dag, men at trenden med varierte tilbud i dagene både før og etter
fortsetter. RSS vil også gå gjennom rammen rundt selve 6. februar arrangementet med
tanke på å bedre arrangementet og ikke minst infrastrukturen for servering, med
gjennomføring enten på Rådhuset i samarbeid med kommunen, eller annet sted.
Skriving av RSS historie
RSS har satt i gang arbeidet med å samle informasjon om RSS historie og har allerede
en påbegynt tidslinje på hjemmesiden. Vi fortsetter med å gjennomgå protokoller og
årsmeldinger for å lage en oversikt over RSS ledere og arrangementer og viktige
arbeidsfelt. Vi vil også oppfordre medlemmer og tidligere medlemmer til å komme
med detaljer og bilder fra foreningslivet. Etterhvert vil vi vurdere på hvilken måte vi
skal redigere informasjonen og hvordan den skal publiseres. Til 50-års jubileet i 2019
satser vi på å få til en ordentlig publikasjon.
Medlemsmøter
Styret vil arrangere medlemsmøter i forhold til aktuelle saker, gjerne ett på våren og
ett på høsten.

Kurs
RSS vil arrangere minst to kurs innenfor duodji eller andre aktuelle temaer.
Studiesirkel eller seminar kan også være aktuelt, gjerne som fast duodji/sy-klubb.
Høstkonsert med fest og andre arrangementer
Vi vil fortsette tradisjonen med høstkonsert eller eventuelt vårkonsert – en
kombinasjon av konsert og fest. Vi vil også arrangere julebord sammen med andre
samiske foreninger, gjerne SSSR. Vi vil også til enhver tid vurdere å være behjelpelig
og samarbeide om andres arrangementer i forhold til kapasitet og økonomi.
Samisk kafé/møteplass
RSS vil arrangere samisk lørdagskafé eller annet samisk treffpunkt en gang i
måneden.
Ungdom
RSS vil initiere samarbeid med andre foreninger/institusjoner for å kunne lage
arrangementer og kurs spesielt retta mot ungdom. Vi vil også selv arrangere et kurs
spesielt retta mot ungdom.
Kulturutvalg
RSSs kulturutvalg vil lede arbeidet med felles arrangementer med andre foreninger,
knyttet til samisk kultur og språk basert på medlemmenes ønsker.
Media
RSS vil være aktive overfor media, f.eks. ved å sende ut pressemeldinger i forkant av
viktige hendelser.
Informasjonsvirksomhet
Vi vil fortsette arbeidet med å profilere foreninga på internett. Hjemmesida
http://www.tromsosameforening.no skal til enhver tid gi informasjon om saker som
RSS arbeider med, og vi legger ut referater fra møter. Hjemmesida bør også
promotere aktuelle arrangementer i Tromsø, linke til saker i andre kommuner som er
relevante for Tromsø og linke til aktuelle blogger og debattinnlegg.
RSS vil bruke Facebook til spesielt å promotere lørdagskafé og andre arrangementer,
men vi bør også linke til vår hjemmeside hvor besøkende vil få et mer helhetlig
inntrykk av RSS.
Medlemsrekruttering
RSS vil øke medlemstallet ved å holde kontakt med medlemmen og ha en korrekt
epostliste. Vi har som mål å få 80 medlemmer i 2014, og spesielt rekruttere ungdom.
NSRs landsmøte
RSS vil sende delegater til NSRs landsmøte i august/september som muligens blir i
Sør-Norge. I forkant av landsmøtet arrangeres det møter for delegater og medlemmer
der saker/uttalelser forberedes.
	
  

