
Romssa Sámi Searvi – Stivračoahkkima beavdegirji 

Tromsø Sameforening – Referat fra styremøte 
 
Áigi / Tid: 14.11.2016 kl. 16:30 

Báiki / Sted:  på jobben til Hilde 
Boahtán / Tilstede: Sauli Guttorm, Vidar Andersen, Hilde Pedersen, Raimo Valle 
Forfall: Lisa Pedersen 
 
 

Ášši/Sak 25. 2016  Diehtun / Til orientering 

● Duodjekurs UFO (uferdig objekt) med kurslærer Sandra Márjá West avholdt 3.-4. oktober med 10 
deltakere. 

● Koftekurs er i gang med 8 deltakere, kurslærer Synnøve Sjøblom, sted Sommerlyst skole. Enda 
ikke avgjort om vi får gratis kurslokale.  

● Seminar om tabuer arrangert på Tromsø museum lørdag 15. oktober med stor suksess og ca 85 
publikummere. Tre forelesere som foreleste om samme tema med tre ulike vinklinger: Erlend Elias 
Bragstad, Zoia Ravna og Anne Lene Turi Dimpas.  

● Møte med Heaika Hætta i SOL 17.oktober. Lisa, Hilde og Vidar deltok og fikk orientering om 
finansieringsmuligheter ang. kurs.  

● Sauli Guttorm var 03.november på middag med to indiske politikere på studietur - Anurag Thaku 
og Milind Deora, sammen med bl.a. varaordfører, avisredaktør, repr. fra UD, der han orienterte 
om samiske forhold. Arrangør var Norges ambassade i India.  

● Konstituerende møte for RSS’ representanter i valgstyret avholdes tirsdag 15.november. 
 
 
 

Ášši/Sak 26. 2016  Miellahttočoahkkin 17.11.2016  / Medlemsmøte 

Medlemsmøte torsdag 17. november  kl 19.00.. 
Sted: Ardna, Universitetet 
Saksliste: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (Sauli) 
2. Valg av møteleder og sekretær (Raimo og Vidar) 
3. Orienteringer: 

a) kurs  (Lisa) 
b) nominasjonsarbeidet (Raimo) 
c) landsmøtet (Hilde) 
d) møteplan vår 2017 (Hilde) 
e) orientering om virksomheten i Gaisi språksenter / innspill til virksomhetsplan 2017 (Raimo) 

4. Gjennomgang av saker til plenumsmøtet 
5. Eventuelt 
---- 
 



Ang. sak 4, sakslista til plenumsmøtet med saker vi ønsker å presentere/diskutere: 
 
37/16 Konstituering 

38/16 Sametingsrådets beretning om virksomheten 

39/16 Kunngjøring av nye saker 

40/16 Spørsmål til Sametingsrådet 

41/16 Sametingsrådets redegjørelse om sannhets- og forsoningsprosesser knyttet til 
fornorskning og assimilering i Norge  - (Vidar) 

42/16 Sametingsrådets redegjørelse om ny samisk litteratur (Hilde) 

43/16 Sametingsrådets redegjørelse om arbeidet med árbediehtu (Raimo) 

44/16 NOU 2016:18 Hjertespråket – Sametingets grunnlag og premisser  

45/16 Forslag til fast fredningsgrense for samiske kulturminner (Vidar) 

46/16 Forvaltningsomr for samisk språk - samarbeidsavtaler og tospråklighetstilskudd (Lisa) 

47/16 Kunstneravtalen 2017 

48/16 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2017 

49/16 Sametingets budsjett 2017 

50/16 Årsmelding 2015 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter 

51/16 Søknad om fritak fra verv som representant – Laila Susanne Vars 

52/16 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – Ida Marie Bransfjell 

53/16 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2017/2018 (Raimo) 

 
Praktisk: Hilde ordner nøkkel til lokalet, Vidar ordner med møtemat og Raimo lager kjøreplan. 
 

 
 
Møtet hevet kl 18.40.        Referent / Čallit: Hilde Pedersen 


