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Kjære medlemmer
NSR har nettopp hatt landsmøte og feiret 50-års-jubileum, og da er det på
sin plass å sende en varm takk for innsatsen så langt til alle som har gjort
noe gjennom 50 år. Det gir både ydmyk stolthet og en enorm motivasjon å
se tilbake på hvor mye vår organisasjon har fått til.
NSR har jobbet på alle nivåer. Fra duodjikurs, kulturkvelder og festivaler
til oppstart og drift av samiske barnehager. Ikke minst har NSR vært i
førersetet i oppbyggingen av det moderne samiske samfunnet med våre
forskjellige institusjoner. I 50 år har NSR satt dype spor, og hvert minste lille
og store bidrag har hatt verdi. Takk, alle sammen!

Under landsmøtet var det også godt å se hvordan fremtidens NSR vokser
frem, med et strålende ungdomsprogram og mange engasjerte deltakere.
Gratulerer til hele det nyvalgte NSR-U og til Maren Nystad Storslett som
nyvalgt leder. Deres innsats og synspunkter er og blir viktige, og jeg gleder
meg til å både samarbeide med og bli utfordret av dere!

God
jul!

Sammen har vi store utfordringer å håndtere i årene som kommer, og vi
merker nok alle sammen at det drar seg til igjen når det gjelder samiske
saker. Store og profilerte rettighets- og arealsaker vil kreve mye av oss i
2019 og i årene fremover. Men vi er klare. NSR vil alltid være i førersetet når
det gjelder å kjempe for vårt kulturgrunnlag.
Nå skal vi bruke jula til å roe ned og ta vare på dem vi er glade i. Jeg håper
dere alle finner julefreden og at dere får hvilt ut. Så er vi klare for innsats i
2019 – da trengs vi alle sammen!
God jul og godt nyttår!
Runar Sammol Myrnes Balto
Leder

Nyvalgt leder takker landsmøtet for tilliten.
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I det femtiende året fikk jeg æren av å bli valgt som leder for organisasjonen. Det er en stor oppgave som jeg går inn i med stor ydmykhet fordi det er
store sko å fylle etter mange samiske forbilder. Heldigvis har jeg med meg
kompetente nestledere i Saia Stueng og Vidar Andersen. I tillegg består
landsstyret av erfarne Beaska Niillas, Betty Kappfjell og Sárá-Márjá Magga.
Sammen tar vi fatt på arbeidet med stort pågangsmot og ny motivasjon.

Deltakere og gjester foreviget ved begynnelsen av 50-års-jubileumsfeiringen.

