Romssa Sámi searvi – Stivvračoahkkima beavdegirji
Tromsø Sameforening – Referat fra styremøte
Áigi / Tid: 14.5.2014 kl. 17:00
Báiki / Sted: Beijing home
Boahtán / Tilstede: Sauli Guttorm, Vidar Andersen, Lene Rødmyr, Piera Heaika Muotka.
Meldt forfall: Camilla Brattland, varamedlemmer Saia Stueng, Ellen Marie Jensen og Sylvia
Sollien.
Ášši/Sak 25 2014
Diehtun/Til orientering
Piera Heaika, Vidar og Sauli orienterte om saker som skal tas opp i neste plenumssamling i Sametinget.
Sauli orienterte om andre saker.
Landsmøtet blir i Oslo 3.-5. oktober. Delegatene som skal dra samles i forkant og ser på saker, forslag
til valgkomiteen og evt. lager resolusjoner.
Ášši/Sak 26 2014
Ekonomiija / Økonomi
Papirer ble overlevert til ny kasserer Vidar. Sauli og Vidar ordner med tilgang til kontoen neste uke.
Det nye styret er registrert i Brønnøysundreg.
Innkjøp av arbeidslamper i forbindelse med koftekurs: Dette går inn i foreningens regnskap, da SOL
ikke godkjenner dette på budsjettet for kurset. Betalingen fra kurset har blitt overført fra lærer til
foreninga sin konto.
Søknad til Sametinget angående høstfest utarbeides av kulturutvalget etter plenumssamlingen i ST.
Ášši/Sak 27 2014
Sámi kaféa / Samisk kafé
Sauli booker bord for 24. mai. Høstens første blir 23. august, Vidar har ansvaret. Lene lager nye
eventer for begge. Alle inviterer venner.
Ášši/Sak 28 2014

Sámi viessu – Status ja viidásut doaibmabijut / Samisk
hus – status og tiltak videre
Vi har ikke hørt noe etter vår henvendelse til kommunen. Piera Heaika kontakter Sametingsrådet, og
ber de purre kommunen. Sauli kontakter Sparebanken Nord-Norges kulturnæringsstiftelse, v/Bjørn
Eirik Olsen, for å finne ut hvordan et evt. forprosjekt med prosjektleder fra dem må utformes.
Foreninga vurderer å starte arbeidet med en søknad om midler til forprosjekt på vegne av det samiske
miljøet i byen, og for deretter å sende den ut på høring til alle organiserte miljøer i byen som kan være
interessert i å stille seg bak en slik søknad.
Ášši/Sak 29 2014
Kurssat /Kurs
Vidar har vært i kontakt med Charlotte Nilsen ang. redesignkurs, og henne kan vi kontakte for å ha
henne som lærer. Vidar sjekker med Tvibit om evt. samarbeid rundt et ungdomskurs.
Vidar har vært i kontakt med med en aktuell lærer ang. kurs i hardsløyd. Problemet er å finne lokaler,
sløydsalene finnes knapt på skoler lenger. Vi kan kontakte Breivika vgs. som kan ha lokaler.
Avslutning av koftekurs: Vidar drar innom i morgen og sørger for at de riktige papirene blir
underskrevet.
Vevekurs: Vi trenger en lærer her i byen, alle må høre med de som de kjenner om noen vet om noen
som kan være aktuelle. Deltakerne kan selv kjøpe inn vever.
Jegerprøvekurs: Vi lar Jan Arne Olsen arrangere under vårt navn, og så lenge han organiserer alt rundt

kurset, tar vi ikke noe inntekt på dette. Vidar sjekker med SOL og Heaika om det er ok å få godkjent
kurset. Vi hjelper til å promotere kurset hvis behov. Dette kurset skal, som et unntak, ikke gjennom vårt
økonomiske system.
Ášši/Sak 30 2014
Eará /Annet
Sauli ordner sånn at Lene A. får referatene, så hun kan legge de ut på vår hjemmeside. Lene A har sagt
ja til å være redaktør for siden en stund til.
Neste møte: 16. juni, kl 18:00. Vara Elle Marja innkalles permanent pga. Camilla har permisjon.
Det gjøres en vurdering når det nærmer seg, om det er behov for møtet.
Møtet hevet: 18:30
Referent / Čallit: Lene Rødmyr

