
Romssa Sámi Searvi – Stivračoahkkima beavdegirji 

Tromsø Sameforening – Referat fra styremøte 
 
Áigi / Tid: 23.02.2016 kl. 19:00 

Báiki / Sted:  Skagesundvegen 69, hos Lene 
Boahtán / Tilstede: Sauli Guttorm, Vidar Andersen, Lene Rødmyr, Hilde Pedersen. I tillegg Gunn Bårdsen  

 under sak 1. 
Forfall: John Egil Svinsås Magga 
 

Ášši/Sak 6. 2016  Samisk hus 
Prosjektleder Gunn Bårdsen i forprosjekt Samisk hus i Tromsø holdt orientering for styret, etter invitasjon 
fra Sauli. Hun viste til uttalelse om samisk hus fra vårt årsmøte 20.03.2014. Ønsker innspill fra ulike 
samiske miljøer i Tromsø i den videre prosessen. Gunn Bårdsen forlot møtet. 

Ášši/Sak 7. 2016  Kurs 
1) Forespørsel/tilbud fra kursholder om å holde samisk matkurs i starten av mars. Vi syns det blir 

knapt med tid for å få søkt om midler, lokale osv, men ønsker å holde kontakten for evt. senere 
kurs. 

2) Forslag/tilbud om veileder i lulesamisk søm/myk-duodji. Vi søker SOL om dette. 
3) Jegerprøvekurset vi snakket om sist; ingen endring.  

 

Ášši/Sak 8. 2016  Konsert 
Tilbud fra Kultur i Troms om å arrangere konsert fredag 18. mars.  
Reisen: Knut Erik Sundquist – kontrabass, Ulla Pirttijärvi – joik, Julie Alapnes – fele. 
Sauli sjekker med dem om kostnad, og forutsatt at egenandelen ikke blir for stor og at konserten holdes 
den datoen, så sier vi ja til å arrangere den.  

Ášši/Sak 9. 2016  Årsmøtesaker 
1) Innkomne saker til årsmøtet:  

Samisk hus. Vi kladder en årsmøteuttalelse nå som prosjektet har fått midler. 
Samisk barnehage  har for få plasser, det er nå 17 søkere til fire ledige plasser. Vi ber innsender 
om mer informasjon og må sjekke fakta i saken. Sauli snakker med Samisk foreldrenettverk om 
muligheten for felles utspill.  

2) Årsmelding 2015 ble skrevet ferdig og vedtas under forutsetning av tillegg om økonomitall. 
3) Virksomhetsplan 2016 er vedtatt. 
4) Regnskap og budsjett utarbeides av Vidar og Sauli. 
5) Innkalling til årsmøte 10. mars sendes ut av Sauli i morgen.  

 
 
Møtet hevet kl 22.30 

Referent / Čallit: Hilde Pedersen 


