
 

Romssa	  Sámesearvi	  –	  Stivrračoahkkima	  beavdegirji	  

Tromsø	  Sameforening	  –	  Referat	  fra	  styremøte	  
 
Áigi/Tid: 12.03.2014 kl. 19:30 
Báiki/Sted: Skype  
Boahtán/Tilstede: Sauli Guttorm, Lene Antonsen, Camilla Brattland, Piera Heaika Muotka, Lene 
Rødmyr. Marit Myrvoll og Ellen Marie Jensen meldte forfall.  
 
 
Ášši/Sak 9/2014 Årsmøtesaker  
 
Årsmøtedokumentene ble gjennomgått på møtet.  
  
Årsmelding 2013 
Styrets forslag til årsmelding 2013 legges fram for årsmøtet, med de endringer som kom fram på møtet.  
 
Virksomhetsplan 2013 
Styrets forslag til virksomhetsplan for 2013 legges fram på årsmøtet, med de endringer som kom fram 
på møtet.  
 
Regnskap 2013 
Styrets forslag til regnskap legges fram på årsmøtet, med de endringer som kom fram på møtet. 
Regnskapet sendes til revisor.  
 
Budsjett 2013  
Styrets forslag til budsjett legges fram på årsmøtet, med de endringer som kom fram på møtet.  
 
Ášši/Sak 10/2014 Sted for årsmøtet  
 
Årsmøtet holdes på Globus kafé kl. 18.00 – ca. 20.00 og det bestilles en tapasmeny. Lene sjekker om 
det er mulighet for å bruke prosjektor på møtet. Ellers deles det ut årsmøtepapirer til deltakerne.  
Innkalling sendes ut til medlemmer med tid, sted og årsmøtepapirer.  
 
Ášši/Sak 11/2014 Andre saker 
 
-  Evaluering av arrangement på Samefolkets dag 
Sauli Guttorm fratrådte under diskusjonen av saken og ble erstattet av nestleder Piera Heaika Muotka.  
Ved arrangementet på rådhuset på samefolkets dag fikk RSS ansvaret for serveringa, og gjorde avtale 
med kokkelinja ved videregående skole om å servere varm mat. De solgte ca. 200 porsjoner reisagryte. 
RSS stod selv for kaker og kaffe. 6. februar-komiteen garanterte for kostnadene på 250 porsjoner og de 
stilte med tre hjelpere, som var et stort pluss. Under den mest hektiske perioden er det nødvendig med 5 
personer bak disken for å unngå kødannelse. Vi kjøpte inn 4 waleskringler og to kaker fra bakeri. 
Dessuten stilte vi med 8 hjemmebakte kaker pluss to boller med multekrem (hvorav en bolle var 
laktosefri) (dette utgjør 16 kaker, hvorav noen var store, så 20 kaker bør man beregne evt til neste år). I 
tillegg til styret, stilte Lill-Tove Fredriksen og Else Grete Broderstad med kaker, og Tina Øwre hjalp til 



med ryddinga. Arrangementet gikk veldig bra, i år var det nok middag og kaker. Vi solgte ca 200 
kopper kaffe/te, og vi fikk et overskudd på kr. 3643,- fra kafeen. Som i 2013 fikk RSS ikke tilgang til 
kantina på Rådhuset og måtte stå utenfor med eget opprigg, men fikk i år bruke kantinas store 
kaffetrakter. Det var tilgang til drikkevann, men ikke til krana hvor man kan vaske hender som året før. 
Vi fikk signaler fra arrangørene om å holde lave priser. Vi valgte å selge bakerikakene for under 
innkjøpspris, men dekte det opp med hjemmebakte kaker, som også var de mest populære kakene. Det 
burde vurderes til neste år å leie inn en betalingsterminal for kort om RSS fremdeles skal ha ansvaret 
for serveringa på Rådhuset. Om forholdene for servering ikke bedrer seg, bør RSS vurdere å si fra seg 
ansvaret for serveringa ved neste 6. februar-arrangement.  
 
- Årsmøtediskusjon: Samisk Hus i Tromsø 
Det formuleres et forslag til årsmøteuttalelse om Samisk Hus i Tromsø. Saken diskuteres på årsmøtet. 
Camilla, Lene R og Piera Heaika lager et forslag til uttalelse.  
 
                           
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 22:15.  


