Romssa Sámi searvi – Stivvračoahkkima beavdegirji
Tromsø Sameforening – Referat fra styremøte
Áigi / Tid: 26.8.2014 kl. 17:00
Báiki / Sted: Beijing Home
Boahtán / Tilstede: Sauli Guttorm, Vidar Andersen, Lene Rødmyr, Piera Heaika Muotka og
varamedlem Sylvia Sollien.
Meldt forfall: Camilla Brattland, varamedlemmer Saia Stueng og Ellen Marie Jensen.
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Riikačoahkkinráhkaneamit/ Landsmøteforberedelser 2014
RSS har 4 delegater til NSR sitt 43. landsmøte. Følgende settes opp i fullmaktsskjema:
Delegater:
Sauli Guttorm
Vidar Andersen
Lene Rødmyr
Ellen Marie Jensen
Vara:
Sylvia Sollien
Piera Heaika Muotka
Styret diskuterte forslag til landsstyret og SOL sitt styre. Styret i RSS gir delegasjonen/
delegasjonsmøtene fullmakt til å supplere styrets forslag.
Når det gjelder resolusjoner, er det ingen frist for innsendelse, men sekretariatet sentralt i NSR vil
gjerne ha evt. resoulsjoner inn på forhånd. Hvilke og innhold diskuteres videre på delegasjonsmøtene.
Sauli sender e-post til medlemmene i dag eller i morgen, slik at medlemmer kan melde inn
saker/resolusjoner eller forslag/ønsker om verv i NSR sentralt. Fristen for å melde verv/saker er lørdag
30. august, siden styret må sende inn forslag innen 1. september.
Delegasjonsmøter:
Det avholdes minimum 2 delegasjonsmøter, pga. dato for endelig saksliste (3. sept) og sakspapirer
klare (23. september). Styret og landsmøtets delegater møter på delegasjonsmøtene.
Første møte blir mandag 8. september kl 18:00 hos Vidar.
Nytt møte etter at sakspapirene er klare 23. september: Mandag 29. september kl 18:00 (det avtales sted
på 1. møte).
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Ohcamuš nuoraidprošektii NSR-U /Søknad om midler til
ungdomsprosjekt
Frist for søknad til Frifond-midlene NSR har fått (http://nsr.no/3484/prosjektpenger-til-lokallagene) er
1. september, og evt. tildelte midler må benyttes og rapporteres innen 1. mai 2015. Deltakere å
prosjektene må være under 26 år gamle.
Vidar avklarer med Charlotte kostnader med mer. rundt helgekurs i redesign og med Torgeir om han
har mulighet til å komme og holde beltekurs. Vidar skriver søknad på vegne av RSS om støtte på
7500,- til hvert av disse kursene.

Vi tar sikte på å avholde redesignkurset nå i høst og beltekurs på nyåret.
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Reive sámeorganisašuvnnaide Romssas Sámi viesu hálddašeamis /
Brev til samiske organisasjoner om eieform av Samisk Hus
Følgende organisasjoner kjenner vi:
Kystsamene (v/Leder Kurt Magne Stormo), SSSR, Foreldrenettverket, Real Romssa (v/Leder Geir
Michael Boine), Sáráhkká (v/Berit Louise Utsi), Arja, Kvænungdommen, Kvænforbundet
I tillegg inviteres Sametingsrepresentantene fra Tromsø kommune, Gaisi, Sametingsrådet, Kommunen,
Samisk kirkeråd og MSM.
Sauli tar kontakt med Anne Berit Figenschau (byråd for finans) på telefon for å avtale dato for møtet.
Piera Heaika sitt forslag tas som utgangspunkt for brevet, Lene oppdaterer dersom det trengs. Sauli
oversetter til samisk. Det oppfordres til å spre invitasjonen videre til evt. andre organisasjoner som ikke
står på listen.
Det sendes brev til de ovenstående, samt at det opprettes en facebook-event hvor flest mulig inviteres.
Linken til eventen kan sendes direkte i melding til organisasjoner og personer som ikke er tilknyttet
organisasjoner.
Dato: (avtales med kommunen) Anne Berit Figenschau (byråd for finans)
Sted: tiltenkte samisk møteplass-lokaler på Rådhuset/kinoen
Foreløpig saksliste:
1. Formålet med møtet er å finne ut hva det samiske miljøet i Tromsø er enige om rundt en samisk
møteplass. Saksliste:
2. Eierforhold og driftsform. Det foreligger to forslag til eiere.
a. Fra RSS: Gaisi språksenter (kommunalt) og
b. fra Arja: det etableres et særskilt AS.
3. Innhold; hva skal den Samiske møteplassen være?
Det oppfordres i brevet og på eventen til å foreslå andre saker til sakslisten (skriftlig i forkant av
møtet), evt. med konkrete forslagstekster til enkeltpunkter.
Det oppfordres også til å komme med forslag til møteleder fra organisasjonene/de inviterte.
Ved behov for redaksjonskomite for å organisere inkomne forslag består denne av Lene, Sauli og Piera
Heaika.
RSS sender forslag til møtet at det dannes en gruppe med representanter fra de forskjellige som jobber
videre med organisering og eierform. Samt forslag på møteleder.
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Sámi kaféa čakčat 2014 / Samisk kafé høsten 2014
Datoer for lørdagskafé i høst er:
13. september
11. oktober (Lene)
8. november (Vidar)
13. desember (Piera Heaika)
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Eará /Annet
Sauli sender ut mail til medlemmer om frister for saker/resolusjoner til NSR sitt landsmøte og om

datoer for lørdagskafe samt om noen kan stå ansvarlig 13. september.
Møtet hevet kl 19:30
Referent / Čallit: Lene Rødmyr

