Romssa Sámi Searvi – Stivračoahkkima beavdegirjji
Tromsø Sameforening – Referat fra styremøte 2. februar 2014
Áigi/Tid: Søndag 2. februar kl. 15.00 – 17.00
Báiki/Sted: Kohtvegen 4
Boahtán/Tilstede: Sauli Guttorm, Lene Antonsen, Camilla Brattland, varamedlem
Lene Rødmyr.
Meldt frafall: Piera Heaika Muotka, Marit Myrvoll, varamedlem Ellen Marie Jensen
Sak 1/2014 Samefolkets dag på Rådhuset
RSS er ansvarlige for servering av mat på arrangementet den 6. februar.
Kokkeskolen står for servering av Reisagryte og tar inntektene fra dette mens RSS
står for kaffeservering og kaker. Før arrangementet sendes det ut medlemsbrev til
medlemmene med informasjon om samefolkets dag og forespørsel om hjelp til å
bake kaker og servere.
6. februar-komiteen garanterer for matporsjonene som ikke blir solgt av de 250
porsjonene som er bestilt (behovet beregnes til ca. 80 liter). RSS bestiller noen kaker
fra bakeri og stiller med ca. 15 kaker selv.
Sak 2/2014 Paneldebatt om samisk hus 8. februar
RSS står som ansvarlig for paneldebatt om samisk hus i Tromsø under Samisk uke.
Denne går av stabelen den 8. februar kl. 14.00 på Perspektivet museum. Det ble
orientert om status for planleggingen av debatten. Det er opprettet event på facebook
og annonsert i festivalavisa for Samisk uke samt på nettsidene til Midnight Sun
Marathon og Tromsø Sameforening. De som deltar i debatten er:
Raimo Valle: debattleder
Kommunen: Tromsø kommune har ikke svart på invitasjon
Fylket: Fylkesråd Line Miriam Sandberg har takket nei. Ellen Østgård,
fylkeskultursjef, forespørres.
Sametinget: Henrik Olsen fra Sametingsrådet
Samisk studentforening: Saia Marilena Stueng eller andre vil delta om mulig
Kystsamene: Deltar med to representanter, Kurt Stormo i panelet.
Gáisi giellaguovddáš: Niklas Labba er forespurt.
Real Romsa: er forespurt.
Samisk foreldrenettverk: er forespurt.
Sáráhkká: Berit Louise Utsi er forespurt (i etterkant av møtet).
Sauli innleder om hvor saken om samisk hus har vært og hvor den står nå.
Deltagerne i salen oppfordres til å stille med innlegg.
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Sak 3/2014 Medlemsbrev
Lene Antonsen sender ut medlemsbrev med følgende innhold:
Årsmøte og samisk uke
Informasjon om samisk uke: paneldebatt den 8. februar (årets første samisk kafé) og
6. februar feiring
Årsmøtevarsel og informasjon om valgkomité.
Sak 4/2014 Lørdagskafé
Neste lørdagskafé etter den 8. februar blir den 15. mars på Perspektivet eller kafé
Globus. Lene Antonsen er ansvarlig. Det nye styret bestemmer datoer og sted for
eventuell lørdagskafé etter dette.
Sak 5/2014 Årsmøte
Tidspunktet foreslås til torsdag 20. mars kl. 18.00.
Sted: Prestvannet skole eller Árdna
Saker må være i styrets hender mandag 24. februar.
Valgkomité: Else Grete Broderstad og Else Målfrid Boine.
Sak 6/2014 Andre saker
Neste styremøte for planlegging av årsmøtet, skriving av årsmelding og planlegging
av aktivitetskalender: torsdag 27. februar kl. 17.00. Sted kommer.
Møtet hevet kl. 17.10. 	
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