REFERAT FRA STYREMØTE I TROMSØ SAMEFORENING 10.
NOVEMBER 2011 KL.18:00, SENTER FOR SAMISKE STUDIER
Tilstede: Gøran Lind, Marit Myrvoll, Camilla Brattland, Sauli Guttorm og Lene
Antonsen.
Sak	
  22/11	
  Godkjenning	
  av	
  saksliste	
  
Godkjent.
Sak	
  23/11	
  Evaluering	
  Høstfest/Konsert	
  på	
  Ølhallen	
  22.oktober	
  2011.	
  	
  
Det er andre året på rad RSS arrangerer høstfest på Ølhallen. Høstfesten ble avviklet
med suksess og det har vært gode tilbakemeldinger på festen. Det var 130 betalende
og arrangementet går omtrent i balanse med et totalbudsjett på omkring 45.000
kroner. Marit Hætta Øverli og Rolffa underholdt.
Styret sier seg svært godt fornøyd med årets høstfest og satser på å videreføre
tradisjonen også til neste år.
Sak	
  24/11	
  Tilbaketrekkingen	
  av	
  Tromsø	
  kommunes	
  søknad	
  om	
  
innlemmelse	
  i	
  samisk	
  språkforvaltningsområde	
  
Styret konstaterer at kommunen trekker sin søknad om innlemmelse i samisk
språkforvaltningsområde og dette er skuffende. Sameforeninga har tidligere hatt et
godt samarbeid med kommunen både om samisk hus og andre saker, og ønsker å
samarbeide med kommunen videre. Styret vil arrangere et utvidet medlemsmøte den
22. November på Prestvannet skole kl. 18.00 der RSS inviterer til høyttenking
omkring hvordan Tromsø skal bli en bedre by for samer og hva som skal være de
viktigste sakene om kommunen inviterer til samarbeid. Samisk foreldrenettverk og
andre interesserte inviteres spesielt. Om kommunen inviterer til møte kan Marit
Myrvoll stille sammen med Camilla Brattland.

Sak	
  25/11	
  Forespørsel	
  om	
  å	
  arrangere	
  Cohen-‐konsert/Samisk	
  Aften	
  i	
  
Tromsø	
  	
  
Kan styret være interessert i å arrangere samisk aften i forbindelse med den 6. Februar
der Siri Broch Johansen tar det økonomiske ansvaret og foreninga annonserer og
hjelper til.
Dette takker foreninga ja til og foreslår den 3. eller 4. februar for eksempel på Rådstua
eller Verkstedet. Foreninga kan også samarbeide med Midnight Sun Marathon

(Samisk Uke) slik at konserten kommer med på deres program. Gøran Lind tar tak i
saken. Lene og Marit hjelper gjerne til.

Sak	
  26/11	
  Julebord	
  (De	
  4	
  roser)	
  med	
  landsstyret	
  i	
  NSR	
  lørdag	
  10.desember	
  
Foreninga er invitert til møte og julebord den 10. desember. Gøran representerer
foreninga om ikke Ella Pedersen kan.

Sak	
  27/11	
  Neste	
  styremøte	
  
Torsdag 8. Desember kl. 18.45 på samisk senter.

Sak	
  28/11	
  Eventuelt	
  
Kurs i beltesying. Rita Lindvall har foreslått å holde kurs over nyttår i beltesying
(kråkesølv). Camilla forespør Rita og saken tas opp igjen på neste styremøte.
Møtet ble hevet kl. 21:05

