Romssa Sámi searvi – Stivvračoahkkima beavdegirji
Tromsø Sameforening – Referat fra styremøte
Áigi / Tid: 12.11.2014 kl. 18:00
Báiki / Sted: Hos Ellen
Boahtán / Tilstede: Sauli Guttorm, Vidar Andersen, Lene Rødmyr, Piera Heaika Muotka og
varamedlem Ellen Marie Jensen.
Ášši/Sak 39 2014
Samisk hus – møteinnkalling/Sámi viessu - čoahkkinbovdehus
Vi har ikke fått lokaler til møtet. Ellen kontakter Ardna og reserverer hos dem om mulig. Piera Heaika
sjekker igjen med rådhuset. Sauli sender ut innkallingen senest på fredag, om vi ikke har lokaler får vi
si at det blir på Rådhuset om folk ikke får annen info.
Vi fortsetter etter planen, men understreker for kommunen og i møtet at vi anser lokalene på rådhuset
som den kortsiktige løsningen på et samlingssted for samene i Tromsø, og at vi kommer til å jobbe
fram mot en større løsning med flere muligheter enn bare møteplass. Lokalene på rådhuset er første
steg, og vi vil utvikle noe større.
Vi foreslår på møtet at det søkes om prosjektmidler fra Sametinget til å utvikle innholdet i et større
Samisk hus i Tromsø.
Ášši/Sak 40 2014
Arrangementer/Lágideamit
”Under asfalten ett fjäll” Årjel samien/Giron Sameteater/Marak-søstrene har kontaktet oss om å ha
forestilling under samisk uke. Vi har fått pris på 29.000,- som inkluderer lønn, lydtekniker, tekniker og
reise. I tillegg må 3 enkeltrom på hotell dekkes. Den aktuelle datoen er 2. mars.
Rådsstua har plass til 100 sitteplasser.
Budsjett:
Leie Rådsstua:
Årjel Samien teater
Hotell 3 enkeltrom
Sum:
Inntekter ca 80 bet.
Søknad midler/RSS

6000,29.000,- (+ moms? 36.250,-)
3000,38.000,- (49250,-)
20.000,30.000,-

Piera Heaika sjekker om hvor mange ståplasser det er på Rådsstua, om prisen er med eller uten mva.,
om det er norske eller svenske kroner og om de har organisasjonsnummer (hvem står som avsender på
faktura?).
Vi ønsker å arrangere noe i løpet av våren, Piera Heaika booker dem og Rådsstua. Sauli og Piera
Heaika skriver søknad til Sametinget på 30.000,-. Vi er forberedt på å gå litt i minus på denne.
Vi er ikke medarrangører på julebordet, men velkomne til å bli med. Det er på Ølhallen 22. november.
Lene legger den ut på gruppa/siden vår på facebook. Alle inviterer folk de kjenner til arrangementet.
Språkkurs: Pga. avtagende aktiviteter i Tromsø hadde det vært interessant å arrangere noe språkrelatert
i byen. Vi snakker videre om dette til våren. Vi kan lage en spørreundersøkelse på vår Facebook-side
og sende ut på mail til våre medlemmer om interessen for Davvin/nybegynnerkurs. Vi må også sjekke
hva Universitetet og Gaisi arrangerer. Evt. kunne vi vurdert språkbad i samarbeid med de som har
lavvuer på Langnes som helgeaktivitet.

Ášši/Sak 41 2014
Samisk uke
Skal vi arrangere noe kakesalg på 6. februar i år? Vi må stille med folk som baker, koker kaffe,
serverer, rydder, osv. Det er viktig med et rimelig og godt tilbud til folk på denne dagen. Komiteen kan
forsøke å finne noen andre frivillige, idrettsforening eller en klasse som sparer til klassetur. Sauli tar
kontakt med noen.
Komiteen ønsker forslag til artist for dagen. Vi foreslår: Arvvas (Sara Marielle Gaup Beaska/Steinar
Raknes).
Møtet hevet kl 20:15
Referent / Čallit: Lene Rødmyr

