Virksomhetsplan 2016
Romssa Sámi Searvi  NSR
Tromsø sameforening  NSR

Virksomhetsplan
Romssa Sámi Searvi  NSR / Tromsø sameforening  NSR er et lokallav 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 w
ww.tromsosameforening.no
.
Romssa Sámi Searvi  NSR / Tromsø sameforeninge  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.
Romssa Sámi Searvi  NSR / Tromsø sameforeninge  NSR vil i 2016 spesielt vektlegge sakene
som er nevnt her:

Samisk Hus
RSS vil fortsette arbeidet med å få realisert et Samisk hus i Tromsø, og RSS vil være en aktiv
medspiller i prosjektet som Sametinget har gitt midler til i Tromsø.
RSS har to mål med arbeidet; et kortsiktig mål om å få tak i et lokale som kan brukes som
samlingssted for samer generelt og det samiske organisasjonslivet spesielt. Det langsiktige målet
er å få på plass et permanent Samisk hus som skal dekke flere behov enn kun behovet for et
samlingssted (f.eks. kurslokaler, lokaler for å arrangere events/konserter/etc.).

Skriving av RSS historie
Det er verdifullt å ta vare på foreningas historie og RSS har satt i gang å samle informasjon om
denne. Vi fortsetter med å gjennomgå protokoller og årsmeldinger for å lage en oversikt over RSS
ledere og arrangementer og viktige arbeidsfelt. Etterhvert vil vi vurdere på hvilken måte vi skal
redigere informasjonen og hvordan den skal publiseres. Arbeidet skal ferdigstilles til 50årsjubileet
i 2019.

Medlemsmøter
Styret vil arrangere medlemsmøter om aktuelle saker, gjerne et på våren og et på høsten.
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Kurs
RSS vil arrangere minst to kurs innenfor duodji. Studiesirkel eller seminar vil også være aktuelt,
basert på medlemmenes ønsker.

2017jubiléet
I 2017 feires det at det er 100 år siden samefolkets første landsmøte, som var i Trondheim 6. til 9.
februar i 1917. Tromsø sameforening ønsker at dette markeres også i Tromsø, men ikke
utelukkende i Samisk uke. RSS ønsker å samarbeide med andre organisasjoner og institusjoner i
Tromsø med å sørge for at det skjer noe gjennom hele året i byen, relatert til de samiske
årstidene.

Høstfest og andre arrangementer
Vi vil også til høsten arrangere den tradisjonelle høstfesten – en kombinasjon av konsert og fest.
Det ble etter fjorårets høstgilde laget et erfaringsdokument som danner godt grunnlag for neste
arrangement. Målet er å ha en bedre balansert økonomi og samtidig få til et dagsprogram, der
også barn kan delta.
Vi vil også til enhver tid vurdere å være behjelpelig ved andre sine arrangementer, f.eks. Beaivváš
Sámi Teáhter som vi har en avtale med, og Troms fylkeskommune som vi har samarbeidet med i
2015. Dette gjøres etter kapasitet og økonomi.

Samisk kafé og møteplass
RSS fortsetter med samisk lørdagskafé en gang i måneden mens vi venter på å få Samisk Hus
på plass.
RSS ønsker å få i gang jevnlige samlinger også på kveldstid, som møteplass for samer i Tromsø,
f.eks. med foredrag eller lignende.

Kulturutvalg
RSS vil fortsatt ha et kulturutvalg med ansvar for arrangementer og kurs, knyttet til samisk kultur
og språk basert på medlemmenes ønsker.

Media
RSS vil fortsette med å være aktive overfor media, f.eks. ved å etablere kontakter i media og
sende ut pressemeldinger i forkant av viktige hendelser.
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Informasjonsvirksomhet
Vi vil gjenoppta mer aktiv profilering av foreninga på internett. Hjemmesida
http://www.tromsosameforening.no skal igjen til enhver tid gi informasjon om saker som RSS
arbeider med. Referater fra møter vil bli også lagt på hjemmesida. Hjemmesida skal i tillegg
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 følge opp mer aktivt innbetalinger av medlemskontingent og sende info og evt.
påminnelser av ubetalt kontingent via medlemsbrev. Vi har som mål å få 75 medlemmer i 2016.
Vi skal prøve å rekruttere flere ungdom bl.a. via kurstilbud rettet mot dem.
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