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VIRKSOMHETSPLAN
2019–2020 for NSR hovedorganisasjonen

Organisasjonsutvikling og medlemsrekruttering
NSR vil prioritere å
• følge opp #NSRmaid, gjennomføre forebyggende tiltak mot seksuell trakassering og overgrep
og raskt få på plass en kompetent varslingsgruppe;
• nedsette et utvalg som skal revidere de delene av NSRs etiske retningslinjer som ikke ble
omfattet av #NSRmaid, og se nærmere på rutinene ved brudd på retningslinjene;
• nedsette et utvalg som skal foreslå tiltak som kan styrke involveringen av lokallag i de
nasjonale prosessene slik som politiske reformer, valgkamp eller større beslutninger;
• utvikle en enkel og kortfattet lokallagsveiviser for hvordan lokallagene kan jobbe effektivt og
meningsfullt;
• rekruttere medlemmer for å oppnå mål om minst 1100 betalende medlemmer årlig;
• gjennomføre minst to medlemsvervekampanjer i sosiale medier årlig;
• bistå nyoppstartede sameforeninger i å få på plass rutiner og aktivitet som kan generere
medlemsvekst;
• bidra til at det startes nye sameforeninger i områder der det er naturlig, og til at man slår
sammen innsats i områder der det kan være utfordrende å holde opp et tilfredsstillende
aktivitetsnivå.

Internkommunikasjon
NSR vil prioritere å:
• få på plass fungerende rutiner for kommunikasjonen fra landsstyret til medlemmene;
• få på plass fungerende rutiner for kommunikasjon mellom landsstyret, sametingsgruppa,
sametingsrådet og NSR-U;
• gjennomføre endelig tilpasning av NSRs medlemssystem til å følge krav gitt av
datalagringsdirektivet GDPR, og gi alle medlemmene tilgang til sine egne medlemsprofiler;
• utvide bruken av NSRs medlemsystem til også å omfatte arrangements- og møtemoduler
samt korrespondering med Brønnøysundregisteret;
• følge opp hvert lokallag med minst ett besøk fra landsstyret/administrasjon.

Møter og representasjon
NSR vil prioritere å:
• arrangere tillitsvalgtkonferanse i 2019 med det overordnede temaet vold og overgrep
i samiske samfunn;
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• arrangere seminarer om viktige og dagsaktuelle samepolitiske temaer i samarbeid

med lokallagene;

• invitere til medlemsmøter i forbindelse med landsstyremøter;
• være delaktig og synlig i forbindelse med viktige konferanser, seminarer og

kulturarrangement.

Sosiale medier (SoMe), nettside og mediearbeid
NSR vil prioritere å:
• lage en SoMe-plan som sikrer jevnlige oppdateringer på NSRs facebookside og
instagramprofil, med avklaring av hvem som oppdaterer og hvilken type innhold som skal ut
på hvilke plattformer;
• bruke NSR-gruppa på Facebook til diskusjon om kulturelle og politiske spørsmål;
• kontinuerlig styrke SoMe-kompetansen, herunder å følge med på utviklingen av eksisterende
og nye SoMe, samt å teste ut bruk av direktestrømming;
• dele på kompetansen og tilby SoMe-kurs til tillitsvalgte;
• sørge for oppdatert aktuell og meningsfull informasjon på nsr.no på både samisk og norsk;
• restrukturere og oppdatere nsr.no og tilby egne undersider til lokallagene (f.eks. oslo.nsr.no);
• oppdatere nsr.no med nyhetssaker fra landsstyrets, sametingsgruppas, sametingsrådets og
lokallagenes arbeid, og ha særskilt oppmerksomhet her rettet mot pågående politiske
prosesser (for eksempel språkreformen og sannhetskommisjonen);
• søke medieoppmerksomhet om organisasjonens virksomhet og sette dagsorden i viktige
samepolitiske saker i både samiske, lokale, regionale og nasjonale medier.

Nettverk og allianse
NSR vil prioritere å:
• ha kontakt med samiske rettighetshavere og prioritere å bistå etter behov og kapasitet;
• møte og samarbeide med søsterorganisasjonene i Sápmi, også utenfor samarbeidet i
Samerådet;
• styrke dialogen med samiske næringsorganisasjoner;
• ha tett kontakt med Samenes Folkeforbund om saker der organisasjonene har felles
interesser;
• styrke nettverket i miljøbevegelsen og i andre sektorer som kan være allierte i samiske
arealsaker;
• styrke nettverket i de nasjonale politiske partiene.

Språk
NSR vil prioritere å:
•

•
•
•
•
•

selv å være en god språkarena, og et forbilde for samisk språkbruk både i forhold til intern og
ekstern møtevirksomhet, politikkutvikling, kommunikasjon med medlemmer og med
omverdenen;
oppfordre ansatte, tillitsvalgte og medlemmer til aktivt å bruke de mulighetene som finnes i
studieforbundet SOLs tilbud om samiske språkkurs;
jobbe for å styrke bevilgninger til samiske læremidler, og at bevilgninger til læremidler alltid
kommer i kjølvannet av endringer i læreplaner for samisk språk;
fremme samisk språkbruk ellers i samfunnet og være en aktiv pådriver for å bevare det rike
samiske språkmangfoldet;
bidra til å sikre grenseoverskridende språksamarbeid gjennom Sámi giellagáldu;
følge opp NOU 2016: 18 Hjertespråket og oppfordre og bistå lokallagene til aktivt å forholde
seg til denne.
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Politisk arbeid og politikkutvikling
NSR vil prioritere å:
• arbeide på Sametinget med bakgrunn i valgprogram og Muohtačálmmit-erklæringen;
• arbeide politisk utenfor Sametinget i viktige saker som angår det samiske samfunnet,
spesielt i saker der Sametinget ikke har myndighet;
• delta i høringer og levere høringsuttalelser i store politiske prosesser som angår
Sápmi;
• sette ned interne arbeidsgrupper som kan utvikle ny politikk som kan møte det
samiske samfunnets fremtidige utfordringer. Klimaendring og klimatilpasning er et
aktuelt eksempel, og landsstyret bør raskt drøfte hvilke områder som skal prioriteres.
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