Årsmøte i Romssa Sámi Searvi 24. mars 2022
Møtet blei holdt på Scandic Grand i Tromsø, kl 18.00. Antall frammøtte: 12 medlemmer
frammøtt, pluss 3 som fulgte møtet digitalt

Vidar Andersen, leder av NSR, holdt en hilsning til årsmøtet.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste blei enstemmig godkjent

Sak 2: Valg av møteleder og referent, samt to medlemmer til å signere protokollen
Følgende blei foreslått og enstemmig valgt:
● Møteleder: Anton Hauan
● Referent: Lene Antonsen
● Signere protokollen: Sylvia Sollien og Kent-Éirik Gabriel Olsen

Sak 3: Årsmelding for 2021
Årsmeldinga var sendt ut til medlemmene på e-post ei uke før årsmøtet. Hilde gikk gjennom
en kortversjon av årsmeldinga.
Det ble litt prat om virksomheta i året som gikk, om vellykka valgarbeid, om manglende
medlemsmøter pga korona og om Raimos arbeid i NSRs arbeidsplassutvalg.
Årsmeldinga blei enstemmig godkjent.

Sak 4: Regnskap for 2021 med revisjonsberetning
Hilde orienterte om regnskapet for 2021. Revisjonsberetninga blei lagt fram.
Regnskap med revisjonsberetning blei enstemmig godkjent.

Sak 5: Virksomhetsplan for 2022 og Aktivitetsplan barn og unge for 2022-2023
Hilde la fram virksomhetsplan for 2022 og aktivitetsplan for barn og unge 2022–2023.
Det kom innspill om
● å få flere aktive ungdommer i foreninga,
● å følge opp arbeidet rundt Tromsø kommune som European Youth Capital i 2025.

● at man bør tenke lokasjon, slik at man ikke utestenger ungdommer pga av alder, og at
man tenker bredt, ikke bare på en spesiell gruppe
● å markere at det i år er 100 år sida tvangsflyttinga av reindriftssamene, kanskje
samarbeide med Tromsø universitetsmuseum.
● at foreninga kunne gjøre noe i fohold til at det er frivillighetens år i år.
● at foreninga bør kunne være med å styrke samisk språk på barnefestivalen på Riddu
Riđđu.
● å samarbeide med Foreningen Norden, som også holder matarrangementet Venner i
Norden seinhøstes mot jul
● å delta som medlemsforeninga i Internasjonalt seminar, vi må bygge allianser
● å tenke på sannhets- og forsoningskommisjonen, spesielt mot neste år.
Virksomhetsplan for 2022 og Aktivitetsplan barn og unge for 2022-2023 med
revisjonsberetning blei enstemmig godkjent.
Vi tok en pause i årsmøtet for at Kirsti Lervoll kunne orientere om arbeidet med
Samisk Hus, med etterfølgende diskusjon.
Sak 6: Budsjett for 2022
Styret har ikke laget budsjett for 2022. Anton la fram forslag om å vedta et rammebudsjett
hvor foreninga går i overskudd med 5.000 kr. Styret får i oppgave å utfome et budsjett basert
på ramma, virksomhetsplanene og innspill som kom i diskusjonen.
Forslaget blei enstemmig godkjent.
Sak 7: Valg
Leder av valgkomiteen, Raimo Valle, la fram valgkomiteens forslag.
Leder: Hilde Pedersen (gjenvalg)
Styremedlemmer:
●
●
●
●

Lene Antonsen (gjenvalg)
Anton Hauan (ny, har vært vara)
Hanne Lille (gjenvalg)
Øystein Oldervoll (gjenvalg)

Varamedlemmer:
1. Rita Lindvall (gjenvalg)
2. Karen Anette Anti (gjenvalg)
3. Ul-Johan Partapuoli (ny)
Revisorer:
●
●

Camilla Brattland (gjenvalg)
Niko Valkeapää (gjenvalg)

Valgkomité:
●
●
●

Marit Hauan (gjenvalg, ny som leder)
Sauli Guttorm (gjenvalg)
Sara Katrine Aleksandersen (ny)

Delegater til landsmøtet (6): Hilde Pedersen, Lene Antonsen, Anton Hauan, Hanne Lille, Øystein
Oldervoll, Rita Lindvall
Vara (6) i rangert rekkefølge: Karen Anette Anti, Ul-Johan Partapuoli
RSS har tradisjon for å velge styre og vara til styret som delegater til landsmøtet. På resterende fire
vara til landsmøtet så tenker valgkomiteen at årsmøtet kan komme med forslag, eller gi fullmakt til
medlemsmøte eller styremøte for å komplettere varalista.
—-På årsmøtet meldte seg som varadelegater: Anette Seljevold og Sylvia Sollien, slik at varalista blir
slik:
Vara (6) i rangert rekkefølge: Karen Anette Anti, Ul-Johan Partapuoli, Anette Seljevold, Sylvia
Sollien
Forslaget, med tillegg blei enstemmig vedtatt.

Sak 8: Årsmøteuttalelse
Det var kommet inn et forslag til årsmøteuttalelse:
Om krigen i Ukraina
Romssa Sámi Searvi ser med gru på krigen som nå utspiller seg i Ukraina, og fordømmer den russiske
aggresjonen på det sterkeste. Denne meningsløse krigen er et alvorlig brudd på folkeretten og
grunnleggende menneskerettigheter. Vi har alle rett til å leve i frihet og trygghet.
Vi støtter Ukraina og det ukrainske folk, og oppfordrer alle til å vise solidaritet og medmenneskelighet
i en krevende tid. Våre tanker og støtte går til ukrainere som allerede er bosatt i Tromsø, og til de som
vil ankomme – på flukt fra Russlands brutale krigføring. La oss ta godt imot de.
Våre tanker går også til våre samiske søstre og brødre på Kolahalvøya, samt det russiske folk, som
kommer til å møte harde tider med sanksjoner, sensur og isolering fra omverden. Selv i en mørk tid
må vi huske at sivilbefolkningen i Russland ikke er det samme som Putins regime.

Forslaget blei enstemmig vedtatt.

Årsmøtet blei hevet kl. 20.30

__________________
Referent
Vi har lest gjennom og godkjent protokollen
__________________

__________________

