Årsmelding 2015
Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening NSR

Årsmelding
Vedtatt av styret 23.02.2016, legges fram for årsmøtet 10.03.2016
Romssa Sámi Searvi / 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.
Romssa Sámi Searvi / Tromsø sameforening - NSR ble stiftet i 1969 og er dermed en av de
eldste sameforeningene i Norge. For nærmere informasjon se www.tromsosameforening.no.
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.
Årsmeldingen omfatter perioden fra foreningens ordinære årsmøte 12. mars 2015 til ordinært
årsmøte 10. mars 2016.

Tillitsverv
Styret har i årsmøteperioden bestått av:
leder:
Sauli Guttorm
Styremedlemmer:
nestleder:
Piera Heaika Muotka (Vidar Andersen fra november)
sekretær:
Hilde Pedersen
kasserer:
Vidar Andersen
kursansvarlig: Lene Rødmyr
Varamedlemmer:

John-Egil Svinsås Johansen Magga
Camilla Brattland
Sylvia Sollien

Piera Heaika Muotka flyttet til Oslo pga. jobb, og varamedlem John-Egil Svinsås Johansen
Magga har derfor møtt fast i styret siden november.
Styret valgte Vidar Andersen som nestleder fra samme tidspunkt.
Kulturvalg:

Sylvia Sollien
Tina Øwre
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Karl Edvard Urheim (trakk seg fra kulturutvalget i september)
Marit Stueng
Revisorer:

Hans Tømmervik
Paul Danielsen

Valgkomité:

Lene Antonsen
Janne Murberg
Lisa Pedersen

Styremøter
Siden siste årsmøte 12. mars 2015 har styret hatt 9 styremøter og behandlet 43 saker. Tre av
disse møtene har vært fellesmøte med kulturutvalget på saker som angår deres mandat.
Dato for styremøtene: 23.03.215, 20.04.2015 (med kulturutvalget), 04.06.215 (med
kulturutvalget), 10.08.2015, 08.09.2015 (med kulturutvalget), 03.11.2015, 08.12.2015,
09.02.2016 og 23.02.2016. I tillegg hadde kulturutvalget og styret et evalueringsmøte etter
høstgildet, den 13.10.2015.

Medlemsmøter
Det har vært avholdt ett medlemsmøte i perioden, den 23. september på Prelaten, der vi
orienterte om det kommende høstgildet.

Kulturutvalget
Kulturutvalget var innkalt på det andre styremøtet i perioden, der vi ble enige om kulturutvalgets
mandat:
- Planlegge arrangementer/kulturtiltak i regi av RSS.
- Økonomisk ansvar ligger hos styret i RSS,
slik at søknader må gå via styret for
godkjenning.
I henhold til RSS’ virksomhetsplan ønsket vi å ta
opp tradisjonen med høstfest, og kulturutvalget
fikk i oppgave å arrangere denne. Utvalget har
gjort en kjempejobb med dette arrangementet, og
blant annet laget skjema for ansvarsområder og
vi har nå et godt arbeidsgrunnlag for senere
arrangementer.
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Sametinget
Romssa Sámi Searvi / Tromsø sameforening - NSR har to av sine medlemmer som
representanter på Sametinget i inneværende periode 2013-2017: Piera Heaika Muotka og
Sandra Márjá West.

Samekaféa
Vi har også i denne perioden arrangert Samekaféa andre lørdag hver måned, i alt 9 ganger.
Sted for arrangementet har vært Studenthuset Driv, Aunegården, Café Sånn og de siste
gangene på Skirri/Kystens Mathus. Samekaféa har vært annonsert som arrangement på
foreningens facebook-side/gruppe og har vært godt besøkt.

Arrangement/konsert
Foreningen var medarrangør av konsert med SlinCraze og Håvard Lund på Prelaten
30.08.2015, etter forespørsel fra Kultur i Troms.
Konserten gikk i underskudd og dette skyldes nok tidspunktet som var en søndag ettermiddag
etter helgens Rakettnatt-festival.

Samisk høstgilde i Tromsø
Samisk høstgilde/Čakčariemut ble arrangert 3. oktober 2015.
Kulturutvalget hadde satt sammen artister fra hele den norske
siden av det samiske området; Kalle Urheim (lulesamisk), Marja
Mortensson og Georg Buljo trio (sydsamisk) og Felgen Orkester
(nordsamisk område).
Arrangementet gikk av stabelen på Prelaten Kro og Scene og hadde
ca. 200 besøkende.
Sauli Guttorm og Sylvia Sollien var konfransierer. Styret,
kulturutvalget og et øvrig medlem sto for praktisk gjennomføring.
Det ble i etterkant laget et erfaringsdokument fra arrangementet slik
at det neste styret kan forbedre arrangementet høsten 2016.
(Illustrasjon/logo til arrangementet: Tina Øwre)

RSS i media
●
●

Nestleder Piera Heaika Muotka ble intervjuet av Ávvir 13. mars 2015 fordi han ønsker en
samisk oversettelse av den populære barnefilmen Frost.
Leder Sauli uttalte seg til NRK etter vandaliseringen av de samiske skiltene i
Tromsdalen 8. april 2015.
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●
●
●

●
●

●

Sauli ble intervjuet 11. september 2015 i iTromsø i forbindelse med Samisk hus-planene
i Tromsø.
Sauli ble også intervjuet av Ávvir ang. samme sak 14. september 2015.
Sametingsrepresentant Sandra Márjá West ble intervjuet av iTromsø 15. september
2015 i en sak ang. bruk av fake kofter og Facebook-gruppa «Nei til fake samiske klær avd. Norge»
4. desember 2015 ble Sandra Márjá West intervjuet av Ávvir om FeFo sin virksomhet.
14. desember 2015 uttalte Sauli seg i forbindelse med tildeling av midler til Samisk Husprosjektet i Tromsø.

Leder Sauli Guttorm ble portrettintervjuet av iTromsø i forbindelse med samenes
nasjonaldag. I samme forbindelse utfordret Sauli ordfører Jarle Aarbakke til å stille i
ordførerkofta på dagen, noe som skapte flere oppslag i samme avis.Som vi ser av bildet
så tok ordføreren utfordringen, og holdt tale for dagen som ble tolket til samisk av Sauli.
(Foto: Katarina Goldfain Johnsen, Tromsø kommune)
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Hjemmeside og sosiale medier
Hjemmesida www.tromsosameforening.no har vært jevnt oppdatert i perioden. Her ligger det
informasjon om foreninga, møtereferater og informasjon om arrangementer. Redaktør er Lene
Antonsen.
Facebooksida https://www.facebook.com/romssasamisearvi/ oppdateres
fortløpende av hele styret. Vi har lagt ut informasjon om saker der vi
ønsket innspill fra medlemmene (f.eks. kurs), vi har delt nyhetsstatuser fra
andre som vi har tenkt har interesse for våre følgere, og vi har laget
“arrangement” og invitert deltakere på aktivitetene våre, og mange har
også delt disse på egen facebookside.Her får vi også inn
spørsmål/meldinger fra folk, som er blitt besvart fortløpende av styret.
Sida er åpen for alle, og hvem som helst kan bli følger ved å like sida.
Pr. 22. februar 2016 har vi 419 som liker facebook-sida vår, og dette er en
økning på 137 det siste året. Administratorene av siden får god statistikk
på bruken av siden, slik at vi vet litt om hvilke innlegg som engasjerer eller
når ut til ekstra mange. Eksempler på slike innlegg er f.eks.
annonseringen av høstfesten (bilder, artistbeskrivelser mm.),
arrangementer (som mange av de som liker siden abonnerer på) og
innlegg der vi ber om dialog slik som spørsmål om hvilke kurs medlemmene ønsker seg.
Facebookgruppa Romssa Sámi Searvi https://www.facebook.com/groups/104496779581052/
er stedet der alle kan legge inn statuser. Dette er en offentlig gruppe, dvs. synlig for alle og alle
som ønsker kan bli medlem. Her er det god aktivitet, mange legger inn statuser om
arrangementer eller saker som kan være av interesse for medlemmene i gruppa.
Pr. 22. februar 2016 har gruppa 100 medlemmer.

Samisk hus
Vi har hatt spredt dialog med kommunen gjennom året, uten at det har resultert i noe konkret.
Vi har deltatt i et møte med Vanja Terentieff, byråd for næring, kultur og idrett i Tromsø
kommune ang. mulige lokaler i tilknytning til Fokus kino. Kommunen ga oss en knapp frist på å
svare om dette lokalet var aktuelt for oss, og vi rakk derfor ikke å behandle saken på en
ordentlig måte.
Vi har i tillegg fulgt det private initiativet som etter hvert kom på banen med interesse, men har
ikke hatt noen offisiell kontakt med de som står bak.
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NSRs tillitsvalgtkonferanse 2015
Landsmøte i NSR holdes annethvert år, og årene imellom arrangeres tillitsvalgtkonferanse.
I 2015 ble konferansen avholdt 4.-6. september på Plassje/Røros. Hilde Pedersen og John-Egil
Svinsås Johansen Magga reiste som representanter fra vår forening.
I tillegg deltok Vidar Andersen som representant for SOL, Sandra Márjá West som sametingsrepresentant, og Piera Heaika Muotka som sametingsrepresentant og prosjektarbeider for
konferansen.

“Vil fyller Røros’ gater.” (Foto: Thomas Myrnes Nygård, NSR)

Representasjoner
●
●
●
●
●
●

Møte med Gaisi 05.05.2015 i Lakselvbukt: Sauli Guttorm, Vidar Andersen, Sylvia Sollien
og Kalle Urheim møtte for RSS.
Æresmedlem Hans Ragnar Mathisen fylte 70 år 1. juli og Sauli Guttorm, Vidar Andersen
og Kalle Urheim var i selskapene hans.
Sauli Guttorm og Piera Heaika Muotka har deltatt i i møte med byråd Vanja Terentieff og
Gaisi ang. Samisk hus den 11.08.2015.
Innspillskonferanse om samarbeidsavtalen mellom fylket og Sametinget 26.11.2015:
John Egil Svinsås Magga og Camilla Bratland deltok for RSS.
Sauli har vært medlem av Tromsø kommunes komité for feiring av Samefolkets dag i
perioden 2011-2015 og ble gjenvalgt etter kommunevalget høsten 2015 for 4 nye år.
Møte med Charlotte Nilsen om redesignkurs: Vidar og Lene har hatt møte for å
planlegge vårens redesignkurs for ungdom.
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Medlemstall og kontingent
Pr. 31. desember 2015 hadde foreningen 65 medlemmer, herav 10 barne-/ungdomsmedlemmer
(25 år eller yngre) som gir ekstra økonomisk tilskudd. Dette er en økning på 8 medlemmer i
forhold til året før.
Vi er fremdeles innenfor segmentet som gir oss 4 delegater på NSRs landsmøte.
NSR sentralt har det fulle ansvar for innkreving av medlemskontingent, men styret hjalp til med
en liten påminningsrunde før jul til medlemmer som enda ikke hadde betalt kontingenten, og
dette hadde effekt.
Nylig kom det en sms-løsning for innmelding og betaling av medlemskontingent, og vi håper det
skal gjøre det enklere for især den yngre generasjonen å melde seg inn.
Foreningen får tilbakebetalt 100 kr. pr. medlem fra NSR.
For hvert ungdomsmedlem fikk vi i tillegg 404 kr i støtte fra LNU via NSR i 2015.

Økonomi
Foreninga søker årlig driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, en støtte som er viktig for
foreninga. I 2015 fikk foreninga bevilget kr. 8.000,-. Tilskuddets størrelse er knyttet til
medlemstallet året før.
RSS-NSR er registrert i frivillighetsregisteret og er også med i grasrotandels-ordninga fra Norsk
Tipping. For 2015 mottok foreninga kr. 40.606,94 i grasrotmidler. Grasrotandelen de to siste år
har bidratt til at foreningas økonomi nå er meget god.
Resultatregnskapet til Tromsø sameforening viser et underskudd på kr. 17.980,42. Egenkapital
ved slutten av regnskapsåret var kr. 109.771,56. og bank- og kassabeholdninga utgjorde kr.
44.477,56.

Eiendeler
RSS kjøpte i 2013 inn fire kaffekanner og en dobbel Moccamaster kaffetrakter, i forbindelse
med arrangement på samefolkets dag og også brukt på valgstand. Dette pluss RSS sin lavvo
og standflagg er hos Lene og Sauli. Også RSS arkivkasser er lagret hos Lene og Sauli.
Arbeidslamper/skjøteledninger kjøpt inn i forbindelse med et duodjikurs er lagret hos Vidar.
RSS har i 2015 anskaffet en iZettle, mobilt betalingssystem. Denne befinner seg hos Sauli.

Planlagte arrangementer i 2016
Styret har allerede planlagt disse arrangementene i 2016:
1) Samekafé lørdager: 9. januar/Sauli, 13. februar/Vidar, 12. mars/Lene, 9. april/Hilde.
2) Samisk redesignkurs for ungdom m/Charlotte Nilsen 16.-17. april.
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3) Juni 2016: Grilltur/utflukt f.eks St.Hansaften. Vidar er ansvarlig.
4) Samisk høstgilde/Čakčariemut 2016: Forslag om dato 24. september.
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