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: 2015/24 Om utnevning av representanter til nasjonalparkstyrene
: 2015/25 Landsmøte vs. tillitsvalgtkonferanse
: 2015/26 NSRs organisasjonsskole: opplæringsprogram fra SOL

1

Sak 2015/14
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkallingen godkjent. Framlagt forslag til saksliste godkjent, med inntak av saker om
Finnmarkskommisjonens arbeid og oppfølging av lokallagsleddet; om utnevning av representanter til
nasjonalparkstyrene; om landsmøte versus tillitsvalgtkonferanse og om organisasjonsskole som
opplæringsprogram fra SOL tatt inn under eventuelt.

Enstemmig vedtatt.
Sak 2015/15
Godkjenning av protokoller fra tidligere landsstyremøter
Vedtak:
Protokoll fra landsstyremøtene 2015/01, 2015/02, 2015/03, 2015/04 godkjent etter innledende epost-sirkulering av forslag til protokoller av 30.10.2015, med inntak av Camilla Brattlands
endringsforslag til sak 2015/04 i protokoll 2015/01.

Enstemmig vedtatt.
Sak 2015/16
Referatsaker og orienteringer fra organisasjonsleddene
Informasjon fra organisasjonen/AU/sekretariatet ved leder Beaska; fra sametingsrådet ved president
Keskitalo; fra sametingsgruppa ved parl. leder Guvsám; fra NSR-U ved NSR-U-leder Trosten samt fra
Samerådet ved samerådsvara Gaup.

Vedtak:
Landsstyret tar orienteringer om arbeidet i organisasjonen, sametingsgruppa og -rådet,
ungdomsutvalget og Samerådet til etterretning.

Enstemmig vedtatt.
Sak 2015/17
Økonomi: årsregnskap og revisjon for 2014
Årsregnskap med revisjonsmelding for 2014 lagt fram av sekretariatsleder.

Vedtak:
Landsstyret tar årsregnskap og revisjonsberetning for 2014 til etterretning og vil legge det
fram for NSRs landsmøte 2016 slik det foreligger fra regnskaps- og revisjonskontorene.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 2015/18
Landsmøte 2016: tid, sted og saker
Vedtak:
Landsstyret ønsker at lokallag i regionene Midtre Nordland, Sør-Troms eller Vest- og Midt-Finnmark
inviterer til landsmøte 2016. Landsmøtet skal avholdes tidlig vinter, innen utgangen av november.
Landsstyret informerer organisasjonen om formelle forhold knyttet til landsmøtet, samt
organisasjonens mulighet til å fremme saker i henhold til vedtektenes, alt etter § 6.6. Landsstyret vil
også be om innspill på mottaker til landsmøtets ærespris.
Landsstyret starter også saksforberedelse på bakgrunn av vedtektenes § 6.4, og ønsker i tillegg å
fremme følgende saker for landsmøtet:
• sak om NSRs formålsparagraf med utgangspunkt i en historie- og ideologidebatt;
• sak om NSR som trygg organisasjon, hvor medlemmenes mulighet til å utøve frivillighet på en
trygg arena der etikk og medmenneskelighet står i sentrum;
• sak om det allsamiske 100-års-jubileet i Trondheim, Oktašas Sápmi 2017;
• sak om NSRs sentrale valgprogram for sametingsvalget 2017;
• sak om utpeking av NSRs presidentkandidat til sametingsvalget 2017.

Enstemmig vedtatt.
Sak 2015/19
Oppfølging av strategi- og virksomhetsplanen
Vedtak:
Landsstyret har gått igjennom landsstyrets strategi- og virksomhetsplan for 2013–2017 og tar status
for arbeidet til etterretning.

Enstemmig vedtatt.
Sak 2015/20
Utpeking av ny representant for NSR til Samerådet
NSR har to representanter i Samerådet. I landsstyresak 2013/13 ble Áile Javo med vara Christina
Henriksen samt Geir Tommy Pedersen med vara Ol Johan Gaup valg til Samerådet for perioden
2013–2017, hvorpå Javo av Samerådet ble valgt til president. Pedersen har fra 11. november 2015
etter eget ønske fratrådt setet i Samerådet.

Vedtak:
Landsstyret peker ut nåværende vara til Samerådet, Ol Johan Gaup, til fast representant, med Beaska
Niillas som personlig varamedlem for Gaup.

Enstemmig vedtatt.
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Sak 2015/21
Sametingsvalget 2017: forberedelser og strategi
Vedtak:
Landsstyret har startet arbeidet med de politiske innsatsområdene inn mot valget. AU får fullmakt til
å jobbe videre med bemanningsbehov for, og valgkampens innhold og beskrivelse, og derunder inngå
de nødvendige avtaler samt vedta budsjett, på bakgrunn av signalene som framkom i møtet.
Landsstyret setter ned en interimgruppe bestående av Runar Myrnes Balto, Piera Heaika Muotka og
Sárá Márjá Magga som starter opp valgstyrene og prosessene knyttet til sametingsvalget 2017.
NSR holder tillitsvalgtkonferanse 2017 i april, fortrinnsvis i Trondheim, som oppstart for NSRs
valgkamp 2017.

Enstemmig vedtatt.
Sak 2015/22
Oppfølgingssaker: NSRs 50-års-jubileum 2018; fellessamisk 100-års-markering i Tråante
2017; reindriftsutvalget; utmarksutvalget; lokallagsstrukturutvalget.
Vedtak:
NSRs 50-års-jubileum: Landsstyret setter ned en redaksjonskomite til å intensivere arbeidet med
NSRs 50-års-jubileums-bok, AU får mandat til å bekle komiteen med medlemmer etter signaler
gitt i møtet. Lokallagene og medlemsmassen gjøres klar over at de med tiden vil bli spurt om
bidrag til NSRs skrevne historie, og at de allerede nå starter tenke over hvilke viktige øyeblikk,
navn, steder og historier som man fra lokalt hold ønsker belyst.
• Samisk 100-års-jubileum: NSR arrangerer et sidearrangement i tilknytning til jubileet, hvor fokus
på den samiske rettighetssituasjonen generelt og den sørsamiske historien spesielt adresseres.
• Reindriftsutvalget: landsstyret tar arbeidet til etterretning.
• Utmarksutvalget: landsstyret ønsker at utvalget ser nærmere på forskjellen mellom
utmarksnæringer og tradisjonell samisk bruk og ber utvalget være observant på prosesser rundt
revidering av Fjelloven, rundt Finnmarkseiendommen og Finnmarkskommisjonens arbeid, og
rundt utviklingen av Samerettsutvalget II og retten til land og vann sør av Finnmark. Lokallagene
forespørres om medlemmer til utmarksutvalget.
• Lokallagsstrukturutvalget: utvalgets første møte er berammet til januar 2016.
•

Enstemmig vedtatt.
Sak 2015/23
Om Finnmarkskommisjonens arbeid: oppfølging av lokallagsleddet
Vedtak:
På bakgrunn av forespørsel fra Kárášjoga sámiid searvi som har ønsket støtte til å komme nærmere
innpå Finnmarkskommisjonens arbeid, vil landsstyret på nyåret 2016 arrangere internt seminar for
NSRs lokallag i Finnmark. Seminaret vil ta opp Finnmarkskommisjonens arbeid og se nærmere på
rettighetssituasjonen i Finnmark.

Enstemmig vedtatt.
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Sak 2015/24
Om utnevning av representanter til nasjonalparkstyrene
Mearradus/vedtak:
Landsstyret vil arbeide for at Sametinget bidrar til at grupper som har hevd på og bruksrett til
områder i nåværende og eventuelt framtidige nasjonalparker blir representert i nasjonalparkstyrene
for på en slik måte bedre å sikre brukergruppene og Sametinget medinnflytelse på
forvaltningsregimene for de ulike nasjonalparkene som måtte ligge i samiske områder.

Enstemmig vedtatt.
Sak 2015/25
Forholdet mellom NSRs landsmøter og tillitsvalgtkonferanser
Vedtak:
Landsstyret har diskutert strukturen og rammene for tillitsvalgtkonferanser og landsmøter og ser på
nåværende tidspunkt ikke behov for å omorganisere i organisasjonens vedtektsfestede møter.
Landsstyret ønsker likevel å se på innholdet i møtene og organiseringen av dem hver for seg,
uavhengig av hverandre.

Enstemmig vedtatt.
Sak 2015/26
NSRs organisasjonsskole: opplæringsprogram fra SOL
Mearradus/vedtak:
Landsstyret tar imot innspillene fra SOLs studierektor og SOLs styreleder i sak om oppfølging av
organisasjonsskole og politisk skolering for NSR. AU starter arbeidet med å konkretisere nye verktøy
og innhold knyttet til skolering av medlemmene og medlemmenes deltakelse i NSR på ulike arenaer
og nivåer.

Enstemmig vedtatt.

Čálli/referent:
Thomas Myrnes Nygård
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