
Forslag til vedtekter for Sámi sámiid searvi NSR / Samisk sameforening NSR. 
 
Vedtatt av stiftelsesmøtet dd.mm.åååå. Vedtektene endret i årsmøte dd.mm.åååå og 
ekstraordinært årsmøte dd.mm.åååå. 
 
§ 1 Navn 
1)  Foreningas navn er Sámi sámiid searvi NSR / Samisk sameforening NSR, forkortet SáSS. 
 
§ 2 Tilknytning 
1) SáSS er medlem av Norgga Sámiid Riikasearvi / Norske Samers Riksforbund (NSR). 

Foreningen anerkjenner NSRs formålsparagraf. 
2) SáSS er medlem av Sámi Oahppolávdegoddi / Samisk studieforbund (SOL). Styret har 

ansvaret for studiearbeidet i foreninga. 
 
§ 3 Formål 
1) SáSS sitt formål er: 

a) å arbeide for å styrke samenes kulturelle, språklige og politiske rettigheter. 
b) å arbeide for å gi samisk kulturelle, sosiale og språklige tilbud i foreningas geografiske 
virkeområde. 
c) å arbeide for at NSR blir representert i Sametinget. 

 
§ 4 Medlemskap og kontingent 
1) Enkeltpersoner som anerkjenner SáSS sine vedtekter kan tegne medlemskap.  
2) Medlemskap betinges av betalt medlemskontingent. Medlemskategorier og 

medlemskontingent fastsettes av NSRs landsstyre. Medlemskapet gjelder innenfor det 
kalenderåret som kontingenten er betalt. Kontingenten kreves inn av NSR sentralt på 
vegne av SáSS. 

3) Medlemmer som motarbeider SáSS' formål og virksomhet kan ekskluderes av årsmøtet. 
Før eksklusjon skal medlemmet gis mulighet til å forklare seg for årsmøtet. 

 
§ 5 Stemmerett og valgbarhet 
1) Stemmerett i foreningens møter betinges av betalt medlemskontingent. 
2) Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i SáSS. / Medlemmer som 

har fylt 15 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i SáSS. 
 
§ 6 Årsmøte 
1) Årsmøtet er SáSS sin høyeste myndighet. 
2) Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned. 
3) Styret innkaller til årsmøtet med minst 1 måneds varsel. 
4) Forslag til årsmøtesaker skal være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet. 

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 
5) Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn én 

stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt 

Kommentert [H1]: Navnet bør inneholde NSR som avslutning 
for å vise tilknytning. 

Kommentert [H2]: Viktig presisering. 

Kommentert [H3]: Forslag til generelt formål. 

Kommentert [H4]: Kontingent og kategorier er lik for alle 
foreninger tilknyttet NSR. 

Kommentert [H5]: Her kan tas inn ordlyd om at det er styret 
som legger fram forslag om eksklusjon. En slik ordlyd vil forhindre at 
forslag kan fremmes i årsmøtet (noe som sannsynligvis vil hindre 
skikkelig saksbehandling). 

Kommentert [H6]: NSR er gjennom støtte fra offentlige 
myndigheter (Sametinget, BUFDIR, LNU), bundet av Lov om forbud 
mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion, mv. 
(diskrimineringsloven). Det vil si at man ikke kan bestemme at f.eks. 
kun samer eller kun damer kan ha tillitsverv. 
 
BUFDIR og LNU krever i tillegg at medlemmer skal ha fulle 
demokratiske rettigheter fra og med fylte 15 år. 

Kommentert [H7]: Man kan legge inn ordlyd om at årsmøtet er 
åpent, men at årsmøtet selv kan velge å lukke møtet for andre enn 
f.eks. medlemmer. Dette vil dog likevel alltid reguleres av årsmøtet 
selv, som er "enerådig" i så måte og selv definerer egen 
forretningsorden etter vanlige møteregler. 

Kommentert [H8]: Det er et krav at NSRs lokallag må avholde 
årsmøte MINST annet hvert år. For å oppfylle det kravet kunne det 
helt åpent hett at "Årsmøte skal avholdes minst annet hvert år." Vær 
obs på at enkelte støttegivere (kommuner/fylker) over ulike 
ordninger likevel krever årsmøte avholdt hvert år. 

Kommentert [H9]: Her kan man si noe om at innkalling skal 
komme skriftlig, om det skal annonseres i media (og sosiale medier). 
Styret bør dog selv kunne definere hvilke innkallingsmåter som er 
holdbare i hver forening (man kjenner selv best sine medlemmer), 
det viktige er at alle faktisk får i hende en innkalling – slik vil det 
kanskje ikke være nok med annonsering på facebook. 

Kommentert [H10]: Her kan man bestemme at fullmakt er 
gangbart, og eventuelt legge begrensning på antallet stemmer hvert 
medlem kan møte med. 



treffes vedtak med alminnelig flertall. Blanke stemmer anses ikke som avgitt (og teller 
ikke med). 

6) Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker: 
a) årsmelding for perioden fra forrige årsmøte. 
b) regnskap og revisjonsberetning(er) for kalenderår fra forrige årsmøte. 
c) eventuelle innkomne forslag, ref. §6–4. 
d) virksomhetsplan for kommende periode. 
e) budsjett for kommende periode. 
f) årsmøteuttalelser. 
g) eventuelle andre årsmøtesaker. 
h) valg av følgende tillitsverv: 

  i) leder, fire faste styremedlemmer og tre rangerte varamedlemmer. 
  Styret konstituerer seg selv. 
  ii) valgkomité bestående av leder og to medlemmer. 
  iii) revisor til å revidere regnskap. Revisor(ene) kan ikke ha styreverv. 
  iv) eventuelle andre komiteer/utvalg oppnevnt av årsmøtet. 
  v) det skal tilstrebes lik representasjon av hvert kjønn i styrer og komiteer. 
 
§ 7 Ekstraordinært årsmøte 
1) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel dersom et flertall av 

styremedlemmene eller minst 1/3 av de stemmeberettigede og samtidig betalende 
medlemmene krever det. 

2) Kun de sakene som ligger til grunn for innkallingen kan behandles i ekstraordinært 
årsmøte. 

3) Møteinnkalling og vedtak skjer etter samme regler som for ordinært årsmøte, ref. § 6. 
 
§ 8 Medlemsmøte 
1) Styret innkaller til medlemsmøte minst 1 gang hvert kalenderår. Medlemsmøte kan ikke 

avholdes samme dag som årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. 
2) Medlemsmøte innkalles skriftlig med minst 1 ukes frist. 
3) Medlemsmøte skal og avholdes når minst 1/4 av de stemmeberettigede og samtidig 

betalende medlemmene krever det. 
 
§ 9 Styret 
1) SáSS ledes av styret, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
2) Styret leder foreningen innenfor rammene av vedtektene og vedtak fattet av årsmøte, 

ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte. 
3) Styret skal: 

a) iverksette årsmøtets bestemmelser og vedtak. 
b) ved behov oppnevne komiteer eller utvalg eller personer med spesielle oppgaver og 
utarbeide instruks for disse. 

Kommentert [H11]: Her kan man si noe om periode for verv. 
Noen har to år periode, og så er det overlapping mellom valgene. 
(Altså at f.eks. leder og styremedlem 2 og 3 velges annethvert år, og 
at styremedlem 4 og 5 velges annethvert år. Det vanligste og 
enkleste er likevel at hele styret er på valg. Dette er særlig lurt om 
man mener avholde årsmøte annethvert år. Frivillige og medlemmer 
er jo også mobile, og slik vil det komme naturlig frafall. Det er og noe 
å tenke på. 

Kommentert [H12]: Her kan man definere andre roller, f.eks. 
nestleder/kasserer/sekretær. Man kan og endre antallet 
styremedlemmer og varamedlemmer. I små foreninger kan det være 
hensiktsmessig å ha et styre bestående av leder, to styremedlemmer 
og ett varamedlem. Man kan og legge inn ordlyd i vedtektene på at 
man velger leder og enten 2 eller 4 medlemmer samt enten 1 eller 3 
rangerte varamedlemmer. Da er man gardert dersom det er 
vanskelig å finne styremedlemmer, eller dersom foreningen har 
nedgangstid i antallet medlemmer og aktivitet og at det derfor er 
nok med et lite styre. Man må og skjele til forhold i antallet i styret 
satt opp mot antallet medlemmer. 

Kommentert [H13]: Her kan man velge 1 eller 2 revisorer. 2 er 
nok i massevis. 

Kommentert [H14]: Annen mengde medlemmer (pkt. 3) er 
mulig å legge inn som krav. Og avholding av medlemsmøte på dag 
for årsmøte er i grunnen ofte formålstjenlig, så det er og noe å 
vurdere. 

Kommentert [H15]: Her kan man si noe om hvilke saker et 
medlemsmøte kan behandle. Må sakene f.eks. først ha vært 
behandlet av styret, eller er det nok at medlemmer fremmer saker 
på medlemsmøtet? Man kan si noe om at et medlemsmøte skal 
behandle informasjon om styrets arbeid. Kan medlemsmøtet 
nedsette utvalg? Hvem leder medlemsmøtet, noen fra styret, leder, 
eller noen valgt av medlemsmøtet? Slike ting bør man være runde 
på, og det behøver nødvendigvis ikke noen vedtaksordlyd. 



c) administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og eiendeler i 
henhold til de til enhver tid gjeldende vedtekter, instrukser og vedtak. 
d) representere SáSS utad. 

4) Det skal avholdes minst ett styremøte pr. kalenderår. 
5) Leder innkaller til styremøter ved behov. Styremøte skal og avholdes dersom et flertall 

av de ordinære styremedlemmene krever det. 
6) Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 

flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder, eller 
nestleder i styreleders fravær, har stemt for. 

7) I hastesaker kan styret utenom møter fatte skriftlige vedtak gjennom det styret selv 
vedtar som tilfredsstillende digitale plattformer. 

 
§ 10 Protokoller og møteregler 
1) Det skal føres protokoll over årsmøte, ekstraordinært årsmøte, styremøte, 

medlemsmøte og eventuelle komite- eller utvalgsmøter. Medlemmer har rett til innsyn i 
protokollene med mindre noe annet er særskilt bestemt. Protokoller bør sirkuleres til 
foreningens medlemmer. 

2) Votering skjer etter regler gitt av NSRs sentrale vedtekter. 
 
§ 11 Vedtektsendring og oppløsning 
1) Endring av vedtektene kan kun gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Sak om 

endring skal på forhånd ha vært på sakslisten. 
2) Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
3) Forslag om å oppløse foreningen behandles som vedtektsendring. Dersom foreninga 

vedtas oppløst tilfaller foreningas arkiv, økonomiske midler og øvrige aktiva NSR. 
 
 
Andre forhold som vedtektene kan omfatte og behandle: 
*) Valg av delegater til landsmøte. 
*) Valg av medlemmer til NSRs kretsvalgstyre. 
*) Hva valgkomité og revisor skal ha av jobb og ansvar. 
*) Ordlyd om godtgjørelse til tillitsvalgte. 
*) Hvem som kan bestemme hvem som kan binde foreningen økonomisk og/eller inngå 
avtaler på vegne av foreningen. (Hvem som skal ha prokura og signaturrett.) 
*) Informasjon om at foreningen er selveiende (at ingen personlig kan disponere foreningens 
formue, ha krav på utdeling av overskudd eller hefte for foreningens gjeld). 
 

Kommentert [H16]: Eller man kan definerer konkret hvordan 
vedtak skal fattes og hvorledes votering skal skje. 
 
I tillegg kan man under paragraf om møteregler si noe om hvorledes 
innkalling generelt skal skje (er det greit med epost?), man kan si 
noe om valg av språk (foretrukket/bestrebet kommunikasjonsspråk), 
hva skal protokollene minimum inneholde osv. 

Kommentert [H17]: Her må det passes på at sak om 
vedtektsendring passer inn slik at saksliste kan endres etter 
innkalling, ref. §6-4 ovenfor. 

Kommentert [H18]: En oppløsning bør aller helst KUN kunne 
skje via ordinært årsmøte, f.eks. gjennom slik ordlyd: "Oppløsning 
av SáSS kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her 
gjentas med 2/3 flertall." 

 

Kommentert [H19]: Her kan arkiv tilfalle Samisk arkiv som 
alternativ. Eventuelle midler kan og tilfalle andre formål etter gitte 
regler her i vedtektene. Det viktige er at arkivet ikke går tapt, det er 
stort sett uten unntak dokumentasjon av historisk interesse. 


