Romssa Sámi searvi – Stivvračoahkkima beavdegirji
Tromsø Sameforening – Referat fra styremøte
Áigi / Tid: 3.4.2014 kl. 17:00
Báiki / Sted: Cafe Globus
Boahtán / Tilstede: Sauli Guttorm, Camilla Brattland, Vidar Andersen, Lene Rødmyr, Piera
Heaika Muotka.
Meldt forfall: varamedlemmer Saia Stueng, Ellen Marie Jensen og Sylvia Sollien.
Ášši/Sak 17 2014 Govven / Fotografering
Fotografering ble utført på kaia før møtet. Sauli deler og tar vare på bildene.
Ášši/Sak 18 2014 Kulturlávdegoddi / Kulturutvalg
Piera Heaika, Vidar og Ellen Marie (vara til styret) er i utgangspunktet med i Kulturutvalget til RSS.
Kulturutvalget skal jobbe med arrangementene høstkonsert, julebord, kafé og andre sosiale/kulturelle
treff. Styret ber utvalget samarbeide med Gáisi språksenter om høstfesten og SSSR om julebordet.
Kulturutvalget supplerer medlemmer ved behov og kan godt be om hjelp fra medlemmer som ikke er
en del av styret.
Styret ønsker at det tas sikte på at høstfesten arrangeres i starten av oktober, evt. at det koordineres med
Gáisi språksenter sin samiske uke i starten av september.
Ášši/Sak 19 2014 Sámi viessu Romssas / Samisk hus i Tromsø
Sametingsrådet v/Ann Mari Thomassen hjelper oss litt med prosessen og purrer på kommunen ang.
samarbeid med den samiske befolkningen om samisk møteplass (som er en del av samarbeidsavtalen
mellom Sametinget og Tromsø kommune).
Sauli sender purring til kommunen ang. vår henvendelse, med kopi til Sametingsrådet
Silje Moutka deler informasjon med RSS fra andre liknende prosjekter for kulturhus.
Sauli jobber med å få årsmøteuttalelsen i media enten som leserinnlegg eller som sak, ved å ta direkte
kontakt med journalister vi har vært i kontakt med tidligere. Camilla og Piera Heaika forkorter og
spisser leserinnlegget ved behov.
Ášši/Sak 20 2014 Lávvordatkafea / Lørdagskafé
Styret vil fortsette å arrangere samisk lørdagskafe i Tromsø, men flytter arrangementet til den 4.
lørdagen i måneden (pga. mange røde dager i april-juni)
Hvor: Cafe Globus
Når: 26. april (Piera Heaika ansvarlig) og 24. mai (Sauli ansvarlig), kl 14-16.
Hvordan publisere? Lene lager 2 eventer på Facebook, som alle inviterer venner til. Sauli reserverer
bord på Globus per mail for begge dagene.
Ášši/Sak 21 2014 Miellahttoruhta gáibideapmi / Innkreving av medlemskontingent
Styret anser det som et problem at kontingentbrev fra NSR sentralt kommer veldig sent. Medlemmene
rekker ikke å betale før årsmøtet.
Hvis vi krever inn selv har vi mye bedre oversikt over hvem som er medlemmer. Men da må vi
rapportere til Nsr sentralt, noe som gir merarbeid for dem. Samt at vi må ta jobben med å sende ut
brev/mail til hvert medlem med KIDnr.
Styret ønsker å fortsette med den sentrale ordningen, men da må systemet være oppdatert, slik at vi får
oversikt over medlemsmassen, samt at kontingentbrevet må være hos medlemmene senest 1. mars.

Vidar tar kontakt med NSRs generalsekretær Thomas og videreformidler våre krav, samt sjekker
mulighet for enklere betaling i form av mobilbetaling eller e-faktura/avtalegiro.
Ášši/Sak 22 2014 Boahtte stivrračoahkkin / Neste styremøte
Styret ønsker å holde styremøte 1. gang pr mnd, med unntak av juli/august. Neste møte er 5.5.14 kl 1719 på Zen cooking. Sauli booker bord.
Ášši/Sak 23 2014 Høstkonsert: søknad om støtte fra Sametinget / Čakčakonsearta:
Ruhtaohcamušat Sámediggii
Vidar og Sauli utformer en søknad, deler denne på google docs med resten av styret og sender den til
Sametinget.
Ášši/Sak 24 2014 Annet / Eará
Kandidater til styret i Lássagammi.
Vi forespør (og foreslår evt) først Joar Nango, deretter Martin Rimpi.
Lene spør først Joar om han er interessert.
Møtet hevet: 19:25
Referent / Čallit: Lene Rødmyr

