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

Riikkastivrračoahkkin/landsstyremøte 2012/05

Báiki/Sted:

Alta, Thon Hotel Vica

Áigi/Tid:

15.12.2012 kl. 09–18.00, 16.12.2012 kl. 09.00–13.00

Mielde/Deltakere:

Aili Keskitalo, jođiheaddji/leder
Inge Even Danielsen, pol. mubpieåejvie / pol. nestleder
Gunn-Britt Retter, org. nubbejođiheaddji / org. nestleder
Biret Risten Sara, miellahttu/medlem
Ol Johan Gaup, miellahttu/medlem
Håkon Eriksen, mielláhttu/medlem
Silje Muotka, miellahttu parl. jođihangotti / medl. parl. lederskap
Áile Javo, NSR ovdasteaddji Sámeráđđái / Sameråds-repr. for NSR
Piera Heaika Muotka, NSR-N jođiheaddji / leder NSR-U

Earat/andre:

Áššelisttu/
Saksliste:

Sak 28/12:

Thomas Nygård Myrnes, sekretariatsleder / čállingotti jođiheaddji
Vidar Andersen, valgaprogrammačálli/valgprogramsekretær (sak 32/12)
Runar Myrnes Balto, nuoraidčálli ja joavkučálli / ungdomssekretær og gruppesekretær (sak
35/12)
Ášši/sak 28/12:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Dohkkehit gohččuma ja áššelistu
Ášši/sak 29/12: Referatsaker og orienteringer fra organisasjonsleddene
Referáhtaáššit ja diehtojuohkin organisašunosiin
Ášši/sak 30/12: Oppnevning av landsstyrets repr. til styringsgruppen for Indigee II
Ášši/sak 31/12: Sametingsvalg 2013:
a) Ferdigstilling av NSRs prinsipprogram 2013–2017
b) Ferdigstilling av NSRs handlingsprogram 2013–2017
c) Status og videre plan for valgarbeidet
Ášši/sak 32/12: Høring: Leveringsplikt for fartøy med torsketrålløyve – forslag til endring
av forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse
Ášši/sak 33/12: Gjennomgang av resolusjonsforslag fra NSRs 42. landsmøte
Ášši/sak 34/12: Mediestrategi
Ášši/sak 35/12: Diskusjonssak: Sametingets språkmelding
Ášši/sak 36/12: Medlemskontingent og medlemskategorier for 2013
Ášši/sak 37/12: Opptak av Návuona sámiid searvi / Kvænangen sameforening

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallingen godkjent. Ingen saker innmeldt til sak 41/12 Eventuelt som utgår fra sakslisten. Foreslått sak
29/12 Godkjenning av protokoll LS-møte 2012/03 og 2012/04 trekkes. Foreslått sak 38/12 Diskusjonssak: NOU
2012:15 Politikk for likestilling trekkes. Foreslått sak 36/12 Diskusjonssak: Sametingets barnehagemelding trekkes.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 29/12:

Referatsaker og orienteringer fra organisasjonsleddene

Vedtak: Landsstyret tar orienteringene fra sametingsgruppa, samerådsrepr., organisasjonen og sekretariatet til
etterretning. Sekretariatsleder orienterte på vegne av NSR-U.
Enstemmig vedtatt

Sak 30/12:

Oppnevning av landsstyrets repr. til styringsgruppen for Indigee II

Vedtak: Landsstyremedlem Ol Johan Gaup velges til NSRs medlem i styringsgruppa for Indigenous
Entrepreneurship. Landsstyret takker tidligere landsstyremedlem Hugo Kalstad for arbeidet i styringsgruppen fra
oppstart av prosjektet i 2010 fram til nå.
Enstemmig vedtatt.

Sak 31/12:

Sametingsvalg 2013

Vedtak: NSRs landsmøte 2012 har i vedtak i LM-sak 11.1 Prinsipprogram 2013–2017 samt LM-sak 11.2
Arbeidsprogram 2013–2017 gitt landsstyret mandat til å ferdigstille valgprogrammet med bakgrunn i innspillene
som framkom i landsmøtets forhandlinger 26.–28. oktober 2012. Landsstyret har med bakgrunn i disse
endringsforslagene diskutert prinsipp- og handlingsprogrammene. Landsstyret gir AU fullmakt til å ferdigstille valgog prinsipprogrammene med bakgrunn i diskusjonen i møtet. AUs bearbeidede forslag sendes deretter på
høringsrunde til landsstyrets medlemmer innen tirsdag 18. desember med frist for tilbakemelding til AU fredag 21.
desember. AU skal så ha klart de endelige valg- og prinsipprogrammene innen mandag 24. desember.
Enstemmig vedtatt.

Sak 32/12:
Høring: Leveringsplikt for fartøy med torsketrålløyve – forslag til endring av forskrift
om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse
Vedtak: Landsstyret ber NSRs arbeidsutvalg sørge for at NSR leverer høringsuttalelse i saken innen svarfrist.
Enstemmig vedtatt.

Sak 33/12:
Gjennomgang av resolusjonsforslag fra NSRs 42. landsmøte
Vedtak: Det videre arbeidet med hver av resolusjonene 1–18 fra NSRs 42. landsmøte avholdt 26.–28.
oktober 2012 angis nedenfor i tilknytning til hver enkelt resolusjon:
Resolusjon #1 Samisk etnomusikksenter:
Inkluderes i NSRs handlingsprogram for sametingsvalget 2013–2017.
Resolusjon #2 Samisk kunstmuseum:
Det skrives brev til Sametinget om saken.
Resolusjon #3 Bykommuner inn i forvaltningsområdet for samisk språk:
Saken tas opp videre med NSRs sametingsgruppe, samt inkluderes i NSRs handlingsprogram for sametingsvalget 2013–
2017.
Resolusjon #4 Styrking av SANKS:
Det skrives brev til Helsedirektoratet, Helse Nord, Helse Finnmark og Sametinget om saken.
Resolusjon #5 Se til Nesseby:
Unjargga sámiid searvi / Nesseby sameforening inviteres til å innlede for landsstyret om utviklingen og tiltakene i
kommunen ved neste anledning.
Resolusjon #6 Samefolkets fond:
NSRs sametingsgruppe bes ta saken opp under behandling av Sametingets årsmelding, og rapportere tilbake om dette
til landsstyret.
Resolusjon #7 Urfolkskonferansen i Alta 2013:
Det skrives brev til Sametinget om saken, med kopi til Alta kommune. Saken er allerede løftet som ny sak på Sametinget
av NSRs sametingsgruppe.
Resolusjon #8 Samisk skoleombud/undervisningsombud:
Saken tas opp med NSRs sametingsgruppe som bes fremme det som ny sak på Sametinget.
Resolusjon #9 Bedre rammebetingelser for Samisk hus i Oslo:
Sametingsgruppa har allerede hatt møte med Oslo sameforenings representant til styret for Samisk hus, Arve Nordland,
og hatt omvisning i deres lokaler i Oslo 19. november. Sametingsgruppa har stilt spørsmål til sametingsrådet under
sametingsplenum i november og bedring av rammebetingelser er løftet i NSRs alternative budsjettforslag for 2013 i
Sametinget.
Resolusjon #10 Samiske årlige festivaler må prioriteres på fast bevilgning i Sametingets budsjett: Saken oversendes til
NSRs sametingsgruppe som bes jobbe videre med den konkret.
Resolusjon #11 Måsøy og Havøysund bør få ta del i det kommersielle kongekrabbefisket:
Landsmøtet vedtok å oversende resolusjonsforslaget til landsstyret. Landsstyret tar resolusjonen opp til videre
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behandling i et senere møte.
Resolusjon #12 Samisk historie på melkekartonger:
Det skrives brev til TINE, saken oversendes også til NSRs sametingsgruppe for videre oppfølging.
Resolusjon #13 Medietilbud i lulesamisk:
Det skrives brev til NRK Sápmi, med kopi til Sametinget. Landsstyret inkluderer også sørsamisk i sakens innhold.
Resolusjon #14 Medietilbud til barn på lulesamisk:
Det skrives en landsstyreuttalelse hvor blant annet det nye mánáid-TV-programmet på lulesamisk, Biri Biernna, samt
nettbruken av lulesamisk, berømmes.
Resolusjon #15 Angående reintallstilpasningen i Finnmark:
Landsmøtet vedtok å oversende saken til landsstyret for videre behandling. Johttisápmelaččaid listu / Flyttsamelista
reiste det som ny sak på Sametingets novemberplenum og NSR sametingsgruppe støttet forslaget om å behandle saken
samme uke.
Resolusjon #16 Diskriminering av minoriteter:
Saken oversendes NSRs sametingsgruppe som bes jobbe konkret videre med den.
Resolusjon #17 Samisk Helseforetak:
Det skrives brev til Helse Nord om saken. Saken inkluderes i NSRs handlingsprogram for sametingsvalget 2013–2017.
Resolusjon #18 Sametinget for samene:
Landsmøtet vedtok å oversende resolusjonsforslaget til landsstyret. Landsstyret tar resolusjonen opp til videre
behandling i et senere møte.
Enstemmig vedtatt.

Sak 34/12:
Mediestrategi
Vedtak: Landsstyret tar foreslått mediestrategi til etterretning, og ber om at momenter som framkom i
diskusjonen innarbeides i den. Mediebildet og muligheter gjennom sosiale medier endres raskt, og på
den bakgrunnen er også mediestrategien gjenstand for kontinuerlig revidering i NSRs ulike fora.
Hovedansvar for videre arbeid med mediestrategien tillegges gruppesekretærens virke.
Enstemmig vedtatt.

Sak 35/12:
Diskusjonssak: Sametingets språkmelding
Vedtak: Landsstyret tar orienteringen fra sametingsgruppa til etterretning, og vil følge arbeidet med
språkmeldingen videre.
Enstemmig vedtatt.

Sak 36/12:
Medlemskontingent og medlemskategorier for 2013
Vedtak: NSR har én felles medlemskategori for sine medlemmer for kontingentåret 2013.
Medlemskontingenten settes til kroner 100 (etthundrede). NSR vil jobbe for at Sametingets krav til
samiske organisasjoners medlemskontingent gjennomgås med tanke på å skape et konsistent internt
regelverk for Sametingets ulike støtteordninger som har krav til størrelse på medlemskontingent, samt
at regelverket harmoniseres med nasjonalt regelverk for frivillige organisasjoner slik det er gitt gjennom
forskrifter fra departement.
Enstemmig vedtatt.

Sak 37/12:
Opptak av Kvænangen sameforening som NSR-lokallag
Vedtak: Landsstyret ser med glede at Návuona sámiid searvi / Kvænangen sameforening, etter vedtak i LS-sak
14/2012, har fått avholdt årsmøte og bestemt et sett med vedtekter for foreningen. Návuona sámiid searvi /
Kvænangen sameforening innvilges herved opptak som lokallag av NSR. NSRs landsstyre gir Návuona sámiid searvi
/ Kvænangen sameforening fulle rettigheter til deltakelse i NSRs organisasjonsarbeid og ser fram til at foreningen
vil bidra til NSR-fellesskapet. NSR gir Návuona sámiid searvi / Kvænangen sameforening kroner 3.000 i
oppstartskapital.
Enstemmig vedtatt.

Referent: Thomas Myrnes Nygård
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