Romssa Sámi searvi – Stivvračoahkkima beavdegirji
Tromsø Sameforening – Referat fra styremøte
Áigi / Tid: 29.10.2014 kl. 18:00
Báiki / Sted: Prestvannet skole
Boahtán / Tilstede: Sauli Guttorm, Vidar Andersen, Lene Rødmyr, Piera Heaika Muotka og
varamedlem Ellen Marie Jensen.
Meldt forfall: Camilla Brattland, varamedlemmer Saia Stueng og Sylvia Sollien.
Ášši/Sak 35 2014
Økonimi/Ekonomiija
Styret har sett over bilagene. Det kommer til å gå noe penger til redesignkurs for ungdom. Vi ønsker å
bruke litt penger på julebord; kulturkomiteen (Vidar, Sylvia og Ellen) finner ut om vi arrangerer
sammen med SSSR.
Ášši/Sak 36 2014
Arrangementer/Lágideamit
Redesignkurs for ungdom. Vidar og Charlotte (kursholder) er snart klar med tekst til annonse.
Vi tar sikte på å holde beltekurs i januar (før 6. februar)
Vi ser også på om vi skal holde et koftekurs for Kystkofte/Lyngenkofte/Tromsøkofte.
I mars må vi planlegge jegerprøvekurs slik at vi rekker det før sommeren. Vidar avtaler møte med
kursarrangøren.
”Under asfalten” Årjel samien/Giron Sameteater/Marak-søstrene har kontaktet oss om å ha forestilling
under samisk uke. Vi må sjekke hva det koster, og søke støtte hos Sametinget, samt finne et lokale som
har utstyr slik at vi kan leie. Piera Heaika tar kontakt og finner ut av kostnader, og skriver evt. søknad
til Sametinget sammen med Sauli.
Vi hjelper Beaivas med pr for Gurut guvlui Heathas-forestillinga neste uke.
Vidar avtaler 8. november og 13. desember – Samisk kafé – med Kafé Globus
Ášši/Sak 37 2014
Samisk hus – møteinnkalling/Sámi viessu - čoahkkinbovdehus
Vi har ikke fått tak i folkene på Rådhuset, men må nå bestemme dato for fellesmøtet. Vi setter opp
møtet 26. november kl 18:00 og finner lokaler, Piera Heaika sjekker med kommuenns administrasjon,
Ardna eller møterom hos Senter for samiske studier (Sesam). Vi inviterer også kommunen.
Invitasjonen ligger i google docs. Sauli oversetter og får dette sendt ut.
Møte med Real Romssa:
Vi ønsker en kortsiktig og langsiktig plan. Den kortsiktige inkluderer lokalene ordføreren har vist oss
ved siden av kinoen. Langsiktig ønsker vi å gå bredere ut og finne ut av behovene først. Vi ønsker å
gjennomføre fellesmøtet, og vi ønsker at prosessen skal drives videre i fellesskap av de forskjellige
organisasjonene. Det er viktig at Sametinget er med på de økonomiske aspektene i forslaget fra Real
Romssa.
Ášši/Sak 38 2014
Eará /Annet
Landsmøtet: Veldig bra arrangement av Oslo Sámiid Searvi, veldig inspirerende ungdomsseminar. Vi
presenterte under Lokallagenes time, hadde flere resolusjonsforslag som ble behandlet/videresendt.
Neste styremøte er onsdag 12. november kl 18:00 hos Ellen Marie (Trudvangveien 18).
Møtet hevet kl 19:15

Referent / Čallit: Lene Rødmyr

