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

Riikkastivrračoahkkin/landsstyremøte 2012/01

Báiki/Sted:

Telefončoahkkin/Telefonmøte

Áigi/Tid:

27.3.2012, dii./kl. 19–21.30

Mielde/Deltakere: Aili Keskitalo, jođiheaddji/leder
Inge Even Danielsen, pol. mubpieåejvie / pol. nestleder
Hugo Kalstad, sebrulasj/medlem
Hallgeir Strifeldt, miellahttu/medlem
Geir Tommy Pedersen, miellahttu parl. jođihangotti / medl. parl. lederskap
Anita P. Ravna, varreláhttu/varamedlem
Earat/andre:
Viiban/forfall:

Áššelisttu/
Saksliste:

Thomas Nygård Myrnes, sekretariatsleder/čállingotti jođiheaddji
Saia Stueng, NSR-N jođiheaddji / leder NSR-U
Gunn-Britt Retter, org. nubbejođiheaddji / org. nestleder
Kari Lifjell, miellahttu/medlem
Áile Javo, NSR ovdasteaddji Sámeráđđái / Sameråds-repr. for NSR
Ášši/sak 01/12: Godkjenning av innkalling og saksliste
Dohkkehit gohččuma ja áššelistu
Ášši/sak 02/12: Godkjenning av protokoll LS-møte 2011/04
Dohkkehit RS-čoahkkin 2011/04 beavdegirji
Ášši/sak 03/12: Referatsaker og orienteringer fra organisasjonsleddene
Referáhtaáššit ja diehtojuohkin organisašunosiin
Ášši/sak 04/12: Álttá Sámi Nuoraid Searvi: Søknad om medlemsskap i NSR
Álttá Sámi Nuoraid Searvi: Miellahttuohccamuš NSRii
Ášši/sak 05/12: Bytte av revisor for organisasjonen
Lonuhit organisašuvnna revisora
Ášši/sak 06/12: Landsmøte 2012: fastsetting av dato og sted
Riikačoahkkin 2012: mearridit goas ja gos
Ášši/sak 07/12: Sametingsvalg 2013: Oppnevning av valgprogramutvalg
Sámedikkeválga 2013: Nammadit prográmmalávdegotti
Ášši/sak 08/12: Karasjok sameforening: Søknad om dekning av
kommunevalgkampmidler
Kárášjoga sámiid searvi: Ohccan gokčat suohkanválggagiččugoluid
Ášši/sak 09/12: Organisasjonsutvikling: NSRs lokallagsstruktur
Organisašunovdáneapmi: NSRa báikkálaš struktuvra
Ášši/sak 10/12: Revidering av budsjett for 2012
Revideret 2012 bušeahta
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Sak 01/12:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/12:

Godkjenning av protokoll LS-møte 2011/04

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Ingen saker til aktuelt som utgår fra sakslisten.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Protokoll for LS-møte 2011/04 er godkjent gjennom epostkorrespondanse etter sirkulering av
forslag til protokoll primo mars 2012.
Enstemmig vedtatt.

Sak 03/12:

Referatsaker og orienteringer fra organisasjonsleddene

Sak 04/12:

Álttá Sámi Nuoraid Searvi: Søknad om medlemsskap i NSR

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

Vedtak: Álttá Sámi Nuoraid Searvi (ASNS) innvilges opptak som lokallag av NSR. NSRs landsstyre er glad
for interessen og engasjementet ungdommene i ASNS utviser og ser at ASNS vil gi et godt supplement til
de allerede eksisterende lokallag i regionen. Særlig gledelig er det at ASNS framstår som et eget
ungdomslag. NSRs landsstyre gir ASNS fulle rettigheter til deltakelse i NSRs organisasjonsarbeid og ser
fram til at ASNS vil bidra til NSR-fellesskapet. ASNS inviteres også til å delta i NSRs landsmøte 2012 med
2 delegater med tale- og forslagsrett. NSR gir ASNS kroner 3.000 i oppstartskapital.
Enstemmig vedtatt.

Sak 05/12:

Bytte av revisor for organisasjonen

Vedtak: NSR velger Enter Revisjon Finnmark AS, adr. Løkkeveien 3, Pb. 1206, 9504 Alta, til ny revisor
for organisasjonen.
Enstemmig vedtatt.

Sak 06/12:

Landsmøte 2012: fastsetting av dato og sted

Vedtak: Det har kommet søknader fra Tromsø sameforening og fra Karasjok sameforening om å få arrangere
NSRs landsmøte 2012. Landsstyret takker begge lokallagene for initiativene vist for å få arrangere landsmøtet.
Landsstyret ser at begge lokallagene bringer tanker om gode rammer for landsmøtet, og landsstyret finner
gode argumenter for å arrangere landsmøtet begge steder.
I valg av landsmøtested for 2012 legger landsstyret vekt på NSRs strategi- og virksomhetsplan for 2010–2014
hvor det under hovedpunkt om politikkutvikling heter at NSR skal fornye politikken rettet mot å sikre og styrke
samisk språk. Videre heter det under hovedstrategi "Satsning på samisk språk og kultur": NSR vedtok på
landsmøtet 2007 å arbeide for åpning av Samefolkets fond, og vedtok også de prioriterte satsningsområdene
for perioden fram til 2013. I 2013 skal Sametinget vurdere nye satsningsområder, og i denne prosessen skal
lokallagene og landsmøtet 2012 delta.
I kjølvannet av debatten om Tromsø kommunes søknad og senere tilbaketrekking av søknad om innlemmelse
i forvaltningsområdet for samisk språk synes det derfor som formålstjenlig og aktuelt at landsmøtet blir
arrangert i Tromsø. Landsstyret ønsker også å bidra til å holde oppe fokus på de samiske bymiljøene og
utfordringer spesifikke for nettopp disse.
Landsmøtet 2012 arrangeres i Tromsø, og tidfestes til 26.–28. oktober.
Enstemmig vedtatt.

Sak 07/12: Sametingsvalg 2013: Oppnevning av valgprogramutvalg
Vedtak: Landsstyret gir AU fullmakt til å foreslå utvalgets mandat og bemanning etter signaler
gitt i møtet. Landsstyret legger likevel føring for at politisk nestleder leder utvalget samt at det
engasjeres sekretær for programutvalget. Det avholdes telefonisk landsstyremøte om
oppfølging av saken torsdag 12. april.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 08/12: Karasjok sameforening: Søknad om dekning av
kommunevalgkampmidler
Vedtak: Landsstyret ser at Karasjok sameforening har kommet i en utfordrende økonomisk
situasjon etter blant annet utvidet politisk arbeid i forbindelse med deltakelse i kommunevalgkampen 2011. Landsstyret gir KSS en gave på kroner 7500 som en engangsstøtte for å
konsolidere lokallagets økonomi.
Enstemmig vedtatt.

Sak 09/12: Organisasjonsutvikling: NSRs lokallagsstruktur
Vedtak: Landsstyret gir AU fullmakt til å utarbeide forslag til utvalgets mandat og bemanning etter
singalene gitt i møtet. Landsstyret legger likevel føring for at organisatorisk nestleder leder utvalget
samt at sekretariatet bidrar med sekretærfunksjon. Det avholdes telefonisk landsstyremøte om
oppfølging av saken torsdag 12. april.
Enstemmig vedtatt.

Sak 10/12: Revidering av budsjett for 2012
Vedtak: Framlagt forslag til revidert og balansert budsjett for 2012 med en utgiftsramme på
3.039.000 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Referent: Thomas Myrnes Nygård
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