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Årsmelding 2016 / 2017
IINNÁ JA BIRAS SÁMIID SEARVI
(HINNØY OG OMEGN SAMEFORENING)
Årsmelding dekker perioden mellom årsmøtet i april 2016 til årsmøtet i mai 2017.
1.Verv i Iinná ja biras sámiid searvi (IBSS) valgt på årsmøtet 2016:
Leder: Runar Myrnes Balto
Nestleder: Isabell Fløystad
Styremedlem: Susanne Amalie Andersen
Styremedlem: Marit Myrvoll
Styremedlem: June Johnsen
Vara 1: Eva Pedersen
Vara 2: Tove Kvernmo Gaup
Vara 3: Olav Andersen
Kasserer: Kjersti Myrnes Balto
Revisorer: Erik Nilsen
Valgkomité: Inge Myrnes
Underveis i perioden har June Johnsen og Marit Myrvoll trukket seg ut av
styrearbeidet av personlige årsaker, og Tove Kvernmo Gaup har gått bort. Styret har
imidlertid ikke ansett det som nødvendig å kalle inn til ekstraordinært styremøte eller
på annet vis supplere styret for å kunne drifte foreningen på et forsvarlig.
2. Drift og administrasjon
Styret/styremøter/protokoller:
Styret har avholdt 2 ordinære styremøter i perioden på Skype, og ett fysisk
arbeidsmøte på Várdobáiki. Imidlertid jobber foreningen moderne og tar avgjørelser
etter diskusjoner på Facebook og på mail. Styret og varamedlemmer har bodd spredt
i kommunene Skånland, Gratangen, Karasjok og Tromsø. Protokoller fra styremøter
er digitale og sendes til styremedlemmer etter styremøtene og godkjennes på
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påfølgende styremøte. Protokoller er tilgjengelige for medlemmer etter forespørsel.
Medlemsmøter:
Det ble holdt et medlemsmøte i januar 2017 i forbindelse med endringene i
maktforhold på Sametinget.
Medlemslogistikk:
Foreningens medlemmer bor i Skánik/Skånland, Evenášši/Evenes,
Dieldanuorri/Tjeldsund, Divttasvuotna/Tysfjord, Hársttak/Harstad,
Giehtavuotna/Kvæfjord, Lodek/Lødingen, Loabát/Lavangen, Rivttak/Gratangen,
Áhkkánjárga/Narvik, Vazáš/Vittangi, Romsa/Tromsø, Suortta/Sortland kommuner.
Antall medlemmer var 94 i 2016, noe som var en økning på 29 fra 2015. IBSS har en
Facebookgruppe for medlemskomskommunikasjon, og kommuniserer også gjennom
en Facebookside.
Medlemskontigent til NSR:
NSR sentralt krever inn medlemskontigent, som for 2015 var 100 kr.
Andeler i Várdobáiki:
IBSS har 18 aksjer i Várdobáiki, til en verdi av 4500 kr.
Kasserer og revisorer:
Kjersti Myrnes Balto har vært kasserer i 2016. Kasserer er utenfor styret og fører
regnskap på dugnad for laget gjennom hele året. Vi takker for et godt gjennomført
arbeid.
Revisor for perioden 2016 har vært Erik Nilssen. Revisjonen av 2016 regnskapet er
gjennomført og regnskapet er godkjent.
Økonomi:
Resultatregnskapet viser at foreningen har en egenkapital på kr 87298, og et
overskudd på kr. 9703. Av dette er 10693 bundet opp mot barnetiltak og kr 20000 fra
Frifond bundet opp mot samiske kulturdager. Sistnevnte er tildelt fra NSR.
Foreningen har utestående fordringer fra NSR-sentralt for medlemskontingent 2016
på kr 9 400. Regnskapet er revidert og funnet i orden.
3 Politisk virksomhet
NSR sitt landsmøte
NSR avholdt sitt landsmøte i Alta 7.9- oktober, hvor Aili Keskitalo ble valgt som
presidentkandidat og hvor organisasjonen vedtok blant annet valgprogrammet for
2017. IBSS foreslo to resolusjoner som ble godkjent; en om en sannhets- og
forsoningskommisjon og en til støtte for ETS-alternativet i kommunereformen.
Delegater for NSR var Runar Myrnes Balto, Susanne Amalie Andersen-Langstrand,
Isabell Fløystad og Nanna Thomassen.
NSR-valgstyre, Vesterhavet valgkrets
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I løpet av vinteren 2016/2017 har IBSS deltatt i arbeidet med å utforme NSRs liste i
Vesterhavet valgkrets til Sametingsvalget 2017. Arbeidet har hovedsakelig foregått
per telefon. IBSS har hatt to medlemmer i valgstyret, Susanne Amalie LangstrandAndersen og Isabell Fløystad. Nominasjonsmøtet ble avholdt på på Pippira Siida i
Ballangen, 27. mars 2017 og lista ble enstemmig valgt.
Prosjektdeltakelse
IBSS er med i prosjektet Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement. Runar
Myrnes Balto og Ann-Mari Thomassen deltok for IBSS på prosjektsamlingen som ble
avholdt på Tjeldsundbrua kro og motell i januar.
Forvaltningsområdet for samisk språk
Skånland kommune har vedtatt å søke om innlemmelse i forvaltningsområdet for
samisk språk, noe IBSS har jobbet for i flere tiår. Dette er en enorm milepæl for det
samiske miljøet i Skånland. IBSS applauderer.
Kommunesammenslåing
IBSS har fulgt opp kommunereformen og aktivt støttet ETS-alternativet fordi det etter
alt å dømme ville være bedre for det samiske i disse kommunene. IBSS er fornøyd
med at Skånland og Tjeldsund slår seg sammen, og anser det at Evenes forblir alene
som et bedre alternativ enn at de går inn i Narvik.
Gatelyssaken i Skånland
IBSS engasjerte seg i gatelyssaken i Skånland og sendte en henvendelse til alle
medlemmene i kommunestyret i forkant av kommunestyrets nye behandling av
retningslinjene. IBSS var også til stede i det nevnte kommunestyret, og bidro til at
kommunen snudde is aken.
Sendte høringsuttalelser
Samisk i videregående opplæring i Troms
Samiske stedsnavn i Evenes kommune
Skånland kommune – innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk
4 Kulturarbeid:
Duodjikurs
CO2lonialNation
IBSS arrangerte teaterforestilling der Giron Sámi Teahter fremførte sin oppsetning
CO2lonialNation 30 mars på Skånland sentralskole. Stykket hadde 32 besøkende.
Várdobáiki var samarbeidspartner.
Márkomeannu 2016
IBSS inngikk et samarbeid med Márkomeannu på barneprogrammet i 2016,
Mánáidmeannu. Mánáidmeannu skal bidra til at barn og unge får et positivt forhold til
det samiske. IBSS var med på gjennomføring av kurset “Bevegelse og dans” og
“Barnekroken” . Det ble servert mat til alle deltakere, og spesielt Barnekroken var
svært populær blant barna.
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5 Representasjoner
- Begravelsen til Tove Kvernmo Gaup. IBSS sendte krans og var representert i
begravelsen.
- Runar Myrnes Balto deltok på Várdobáiki sitt årsmøte
- Beatrice Fløystad deltok på høringsmøte om samisk i videregående opplæring i
Troms.
6. 40 års jubileum
CO2lonialNation ble arrangert som en del av jubileumsprogrammet. Årsmøtet 2017
avholdes også på Borkenes i Kvæfjord, i lokalene der organisasjonen ble styrket, og
er således en del av jubileumsmarkerginen. Av kapasitetsmessige hensyn har resten
av jubileumsprogrammet blitt utsatt til høsten 2017 og det planlegges en festaften før
utgangen av året. Det søkt om prosjektmidler til dette.
Avslutning:
IBSS-NSR har hatt et givende år med aktivitet på både det politiske og kulturelle
området og med sterk medlemsvekst. Foreninga takker alle medlemmer,
ressurspersoner, foreninger og institusjoner, og ikke minst de som har støttet
aktivitetene økonomisk, for et godt arbeidsår og for muligheten til å holde oppe
aktivitetsnivået i 2016.
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