NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI
VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE
NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE
NORSKE SAMERS RIKSFORBUND
BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL
Čoahkkin/Møte

Riikkastivrračoahkkin/landsstyremøte 2012/02

Báiki/Sted:

Rica Hotell Kárášjogas / På Rica Hotell i Karasjok

Áigi/Tid:

15.–16.9.2012

Mielde/Deltakere:

Aili Keskitalo, jođiheaddji/leder (deltok ikke under sak 15/12)
Gunn-Britt Retter, org. nubbejođiheaddji / org. nestleder (deltok ikke under sakene 17, 18
eller 21/12)
Inge Even Danielsen, pol. mubpieåejvie / pol. nestleder
Hallgeir Strifeldt, miellahttu/medlem
Kari Lifjell, miellahttu/medlem
Kjell Erland Pedersen, várrelahttu/varamedlem
Áile Javo, NSR ovdasteaddji Sámeráđđái / Sameråds-repr. for NSR (deltok ikke under sakene
17, 18, 21, 23 eller 24/12)

Earat/Andre:

Thomas Nygård Myrnes, sekretariatsleder / čállingotti jođiheaddji
Runar Myrnes Balto, nuoraidčálli ja joavkočálli / ungdomssekretær og gruppesekretær
(deltok ikke under sak 15/12)
Vidar Andersen, válgalávddegottečálli/valgutvalgssekretær (deltok kun under sakene 13 og
16/12)
Mikkel Magnus Utsi, tolk/dulkka

Viiban/Forfall:

Hugo Kalstad, sebrulasj/medlem
Saia Stueng, NSR-N jođiheaddji / leder NSR-U
Geir Tommy Pedersen, miellahttu parl. jođihangotti / medl. parl. lederskap

Guossit/Gjester:

Toralf Henriksen, styreleder for Stiftelsen de samiske samlingers historie- og
museumsforening (informerte om forholdet mellom stiftelsen, De samiske samlinger og
RiddoDuottarMuseat)
Hans-Erik Varsi, direktør i Tanavassdragets fiskeforvaltning (informerte om forvaltning,
lovgrunnlag og -endringer, samt styresituasjonen i organet)
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Áššelisttu/Saksliste:

Ášši/sak 11/12:
Ášši/sak 12/12:
Ášši/sak 13/12:
Ášši/sak 14/12:
Ášši/sak 15/12:
Ášši/sak 16/12:
Ášši/sak 17/12:
Ášši/sak 18/12:
Ášši/sak 19/12:
Ášši/sak 20/12:
Ášši/sak 21/12:

Ášši/sak 22/12:
Ášši/sak 23/12:

Ášši/sak 24/12:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Dohkkehit gohččuma ja áššelistu
Godkjenning av protokoll LS-møte 2012/01
Dohkkehit RS-čoahkkin 2012/01 beavdegirji
Referatsaker og orienteringer fra organisasjonsleddene
Referáhtaáššit ja diehtojuohkin organisašunosiin
Kvænangen sameforening: Søknad om medlemsskap i NSR
Návuona sámiid searvi: Miellahttuohccamuš NSRii
Valg av landsstyrets forslag til presidentkandidat 2013
Riikkastivrra presideantaevttohasa 2013 váljjen
Sametingsvalget 2013: status valgprogramarbeidet
Sámedikkeválga 2013: man muttos válgaprográmmabargu lea
Gruvedrift i samiske områder – brev fra NSR-U
Ruvkedoaimmat sámi guovlluin – NSR-N reive
Romfolkets situasjon / Rom-álbmot dilli
Endring i forskrift om valg til Sametinget – høring
Sámedikki válgga láhkaásahusa rievdadeapmi – gulaskuddan
NSRs landsmøte 2012: forberedelse/saksgjennomgang
NSRa riikačoahkkin 2012: ráhkkaneapmi ja áššegeahčadeapmi
Høringssak: "Langs lange spor –
om samisk forskning og høyere utdanning"
Gulaskuddanášši: "Guhkes bálgáid mielde –
sámi dutkama ja alit oahpahusa birra"
Økonomiskap: årsregnskap 2011
Ekonomijaášši: jáhkerehketdoallu 2011
Søknad om medlemsskap i Samisk Parlamentarisk Råd fra
Guelnegk Neark Sam Sobbar
Ohcamuš miellahttovuođa Sámi parlamentáralaš ráđđái
Guoládatnjárgga Sámi Sobbar:is
Lokalisering av Nasjonalt samisk kunstmuseum

Sak 11/12: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Áile Javo meldte inn sak om lokalisering av Nasjonalt samisk
kunstmuseum og Aili Keskitalo meldte inn sak om opptak av nye medlemsorganisasjoner til Samerådet. Begge tas
inn som nye saker under eventuelt.
Enstemmig vedtatt.

Sak 12/12: Godkjenning av protokoll LS-møte 2012/01
Vedtak: Protokoll for LS-møte 2012/01 er godkjent gjennom epostkorrespondanse etter sirkulering av forslag til
protokoll 30. mars 2012.
Enstemmig vedtatt.

Sak 13/12: Referatsaker og orienteringer fra organisasjonsleddene
Vedtak: Landsstyret tar orienteringene fra sametingsgruppa, samerådsrepr., organisasjonen og sekretariatet til
etterretning. Ungdomssekretæren orienterte på vegne av NSR-U.
Enstemmig vedtatt

Sak 14/12: Kvænangen sameforening: Søknad om medlemskap i NSR
Vedtak: Landsstyret ser med glede at det har kommet initiativ til etablering av Kvænangen sameforening, og at
man ønsker tilknytning til organisasjonen gjennom å være lokallag av NSR. Før landsstyret kan behandle søknad
om medlemskap må det være gjennomført stiftelsesmøte samt foreligget et styre og et sett med vedtekter for
Kvænangen sameforening. Landsstyret ser fram til å kunne behandle endelig sak om opptak av Kvænangen
sameforening til NSR. I påvente av sluttføring av formalia fra foreningens side ønsker landsstyret likevel å invitere
Kvænangen sameforening med to observatører til NSRs landsmøte 2012.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 15/12: Valg av landsstyrets forslag til presidentkandidat 2013
Vedtak: Norske Samers Riksforbunds landsstyre foreslår Aili Keskitalo som NSRs presidentkandidat for
valgperioden 2013–2017. Landsstyrets forslag sendes NSR sine lokallag. Lokallagene gjøres samtidig oppmerksom
på § 8.4 i regler for listearbeid, om lokallagenes frist til å foreslå presidentkandidat ovenfor landsstyret. I følge §
8.4 er denne fristen 21 dager før landsmøtet, hvilket vil si 5.10.2012.
Enstemmig vedtatt.

Sak 16/12: Sametingsvalget 2013: status valgprogramarbeidet
Vedtak: Landsstyret tar redegjørelsen fra valgprogramutvalgssekretær Vidar Andersen til etterretning og ser med
tilfredshet at arbeidet med valgprogrammet følger tidsplanen. Landsstyret ga innspill til form og innhold for
valgprogrammet og vil følge det videre programarbeidet nøye fram mot landsmøtet 2012.
Enstemmig vedtatt.

Sak 17/12: Gruvedrift i samiske områder – brev fra NSR-U
Vedtak: Landsstyret vil takke NSR-U for sitt direkte engasjement i sak om gruvedrift i samiske områder, og for de
utfordringer NSR-U bringer i brevs form til landsstyret og til NSRs sametingsgruppe. Landsstyret vil bringe et svar til
NSR-U hvor forhold omkring bekymring for det økende presset industrialisering av samiske områder belyses. NSRs
leder vil tilby NSR-U å delta på neste NSR-U-møte for å orientere om landsstyrets arbeid og holdning i saken.
Landsstyret ser det dog ikke som aktuelt å kategorisk avvise all mineralvirksomhet i all framtid i de samiske
områdene. På bakgrunn av flere forhold, også NSR-U sitt brev, vil landsstyret fremme en sak om
mineralvirksomhet i samiske områder til NSRs 42. landsmøte i oktober i år. NSR-Us brev vil bli lagt ved
landsmøtesaken som vedlegg slik at NSR-Us mening får en bredest mulig sirkulasjon i organisasjonen.
Enstemmig vedtatt.

Sak 18/12: Romfolkets situasjon
Vedtak: Landsstyret bringer følgende støtteerklæring til romfolket:
Norske Samers Riksforbund vil med dette uttrykke sin støtte til romfolket. Sommerens hendelser og
diskusjoner i Norge har fått oss til å reagere sterkt. Norge har som beskytter av menneskerettigheter, og
gjennom sitt internasjonale engasjement på det samme området, et spesielt ansvar for å være i front for å
arbeide med disse spørsmålene knyttet til romfolket i Norge og i Europa. NSR ville ønsket en slik aktiv politikk
og handling velkommen – alle medmennesker burde reagere på den hetsen og behandlingen som romfolket
utsettes for.
Det er nødvendig å arbeide med å utvikle redskaper i samfunnet slik at vi kan håndtere situasjonen og
menneskene bak på en bedre måte enn hva vi har sett denne sommeren. Hvis ikke vil dette skje om og om
igjen, og vi vil aldri komme videre.
NSR mener for det første at romfolket har rett til å definere sin egen kultur, sitt eget språk og sitt eget
levesett. For det andre har alle mennesker individuelle rettigheter. Et moderne samfunn skal kunne ta høyde
for disse forhold.
Det norske samfunnet, inkludert det samiske, har en moralsk plikt til å utvise solidaritet med
romfolket som opplever mye av den samme stigmatiseringen og undertrykkelsen som samene har
gjennomgått gjennom fornorskningsprosessen i Norge. Samene har opplevd en forbedring av egen status i
landet gjennom utvikling og institusjonalisering, gjennom internasjonal rettsutvikling, nasjonale lover og
rettigheter, og mener at dette også gir samene et ansvar for å engasjere seg i andre grupper med utfordringer.
Enstemmig vedtatt.

Sak 19/12: Endring i forskrift om valg til Sametinget – høring
Vedtak: Landsstyret tilslutter seg forslag til endring i forskriften slik det er foreslått. Landsstyret ser at de foreslåtte
tiltakene kan bidra til å styrke valgdeltakelsen blant de manntallsførte som må forhåndsstemme, og ser positivt på at
denne gruppen manntallsførte vies større oppmerksomhet. Landsstyret gir AU fullmakt til å ferdigstille
høringsuttalelsen på bakgrunn av innspillene i møtet.
Enstemmig vedtatt.

Sak 20/12: NSRs landsmøte 2012: forberedelser/saksgjennomgang
Vedtak:
1) Landsstyret tar orienteringer om saksforberedelser og kulturelt landsmøteprogram til etterretning.
2) Landsstyret ønsker følgende komiteer utpekt i landsmøtet: fullmaktskomite, valgprogramkomite,
vedtektskomite og resolusjonskomite.
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3) Landsstyret inviterer Porsanger sameforening til å holde lokallagenes time. Alta sameforening tilbys å holde
lokallagenes time dersom Porsanger sameforening takker nei.
4) Landsstyret fremmer i tillegg til de saker landsmøtet minimum må behandle også følgende saker til sakslisten:
endringer i NSRs hovedvedtekter; endringer i SOLs vedtekter; landsmøtets ærespris; valg av
presidentkandidat; valgprogram for sametingsvalget 2013–2017.
5) Ut over dette gis AU fullmakt til å jobbe videre med landsmøteprogram og forslag til saksliste og innhold i
landsmøtet etter signalene som framkom i møtet.
Enstemmig vedtatt.

Sak 21/12: Høringssak: "Langs lange spor – om samisk forskning og høyere utdanning"
Vedtak: Saken tas opp igjen i et senere landsstyremøte.
Enstemmig vedtatt.

Sak 22/12: Økonomisak: årsregnskap 2011
Vedtak: Landsstyret tar framlagt årsregnskap og revisjonsberetning til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

Sak 23/12: Søknad om medlemskap i Samisk Parlamentarisk Råd fra Guoládatnjárgga Sámi Sobbar
Vedtak: Landsstyret drøftet ulike sider av saken, og understreker viktigheten av at Samisk Parlamentarisk Råd
(SPR) i forkant av behandling av saken er i dialog med de organisasjonene som representerer russisk side i SPR.
Enstemmig vedtatt.

Sak 24/12: Lokalisering av Samisk nasjonalt kunstmuseum
Vedtak: I tillegg til at landsstyret ber NSRs sametingsgruppe om å løfte saken på sametingsplenum i slutten av
september, så bringer landsstyret følgende uttalelse til debatten om lokalisering av Samisk nasjonalt kunstmusem:
Norske Samers Riksforbund har lenge støttet arbeidet for å etablere det nasjonale samiske
kunstmuseet. NSR er nå svært bekymret for den usikkerheten som er skapt om byggingen og etableringen av det
planlagte kunstmuseet.
Uenigheten som har oppstått rundt byggingen av kunstmuseet er sterkt beklagelig. Det har hele tiden
vært enighet om at dette museet skal etableres i Karasjok, og NSR mener det ikke er klokt å skape usikkerhet rundt
lokaliseringen. Nå må partene igjen sette seg ved bordet, og finne løsninger. Det vil være en ulykke for det samiske
samfunnet om museumsplanene nå stopper opp.
Enstemmig vedtatt.

Referent: Thomas Myrnes Nygård
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