Romssa Sámi Searvi - NSR
Tromsø Sameforening - NSR

Virksomhetsplan 2022-2023

Om Romssa Sámi Searvi
Romssa Sámi Searvi / Tromsø Sameforening - NSR er et lokallag av
Norgga Sámiid Riikkasearvi / Norske Samers Riksforbund (NSR), som er et nasjonalt forbund
av lokale sameforeninger. For nærmere informasjon om forbundet, se www.nsr.no.
Romssa Sámi Searvi / Tromsø sameforening - NSR ble stiftet i 1969 og er dermed en av
de eldste sameforeningene i Norge. For nærmere info se
https://nsr.no/sameforeninger/romssa-sami-searvi/
Foreningens formål er:
a) Å arbeide for å styrke samenes kulturelle, språklige og politiske rettigheter.
b) Arbeide for å utvikle og styrke samisk kultur, identitet og språk i Tromsø.
c) Være samepolitisk, sosialt og kulturelt samlingspunkt i Tromsø.
d) Arbeide for at foreningen og NSR blir representert i Sametinget.
For aktiviteter rettet mot våre yngste medlemmer, se Aktivitetsplan barn og unge 2022-2023.

Om styret
Styret konstituerer seg selv på første
styremøte etter årsmøtet. Styret skal
koordinere foreningens virksomhet fram til
neste årsmøte. Det bør være god
kommunikasjon mellom styremedlemmer,
og styremøter bør avholdes jevnlig. Det
har de siste år vært avholdt ca. 10 møter i
løpet av året.
Styret utarbeider rutiner for foreningens
aktiviteter, herunder også det økonomiske.
Styret har økonomisk ansvar for
arrangementer og aktiviteter i regi av
foreningen, slik at søknader om ekstern
finansiering må behandles og godkjennes
av styret.

Samisk hus

Sametinget og Troms og Finnmark
fylkeskommune jobbe videre med
prosjektet. Målet er å få stiftet Samisk hus
i slutten av 2022.
Vi ønsker fortsatt å ha dialog og
samarbeid med Tromsø kommune, Troms
og Finnmark fylkeskommune,og
Sametinget - i tillegg til andre samiske
organisasjoner i dette arbeidet, selv om vi
ikke lengre er direkte delaktig i prosjektet.
Dette fordi prosjektet opprinnelig har
oppstått gjennom foreningens arbeid og at
vi dermed kjenner en sterk tilknytning til,
og interesse for dette.
Når Samisk hus endelig er etablert,
ønsker vi å være med på å skape innhold
og aktivitet på huset.

Romssa Sámi Searvi er i ferd med å
avslutte prosjektarbeidet med Samisk hus
fra foreningens side. Planen er at Tromsø
kommune skal overta, og i samarbeid med
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Kursvirksomhet / aktiviteter
Romssa Sámi Searvi arbeider kontinuerlig
for å styrke vår medlemsaktivitet. Det vil
derfor forespørres hos våre medlemmer
hvilke aktiviteter som til enhver tid kan
være ønskelig. Vi kan også arrangere
seminarer eller studiesirkel for
medlemmer.
Følgende kurs er allerede planlagt i år:
● Duodji-LAN-helg med fire
duodjikurs 1.–3. april på
Kongsbakken videregående skole.
Kursene: sying av enkel luhkka
med Jorun Løkvoll, flammefletting
med Edel Olsen, kaffepose med
Vilde Guttormsen og veiledning i
frynsing av sjal med Lill-Tove
Fredriksen, og Bli med bli
ferdig-bargobádji.
● Kurs i skinngarving, med Pia
Jannok, 16.–19. juni på UiT
campus område. Her gjenstår
arbeid med søknader om
finansiering etc.

I hht. konsultasjonsloven vedtatt i
Stortinget i 2021, vil Romssa Sámi Searvi
søke å være en aktiv konsultasjonspart
overfor kommune og fylkeskommune.

Uformelle treffpunkter
Romssa Sámi Searvi er opptatt av å
skape uformelle treffsteder, der alle er
velkommen til å delta.
Kulturvandringer til historiske eller hellige
steder omkring Tromsø har vært svært
populært, og vi ønsker å arrangere en slik
vandring på sensommeren eller tidlig høst.
Medlemmene inviteres til å ta initiativ!

Samekafé hver måned
Romssa Sámi Searvi vil arrangere
Samekafé den andre lørdagen i hver
måned. Dette er ment å være et
lavterskeltilbud for byens samiske
befolkning og er åpent for alle, uavhengig
av politisk syn.

● Kurs i koftesøm til høsten.
Foreninga ønsker også planlegge kurs og
samlinger med barn og ungdom som
målgruppe, i tillegg til at vi på alle kurs vil
holde av plasser for ungdom, med
redusert kursavgift.

Kommune og samfunn
Romssa Sámi Searvi ønsker å være aktiv
i lokalsamfunnet og kan levere
høringsuttalelser eller innspill til f.eks.
kommunale og fylkeskommunale planer,
samt involvering i aktuelle saker.
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Medlemsmøter om politisk arbeid
Romssa Sámi Searvi fortsetter å holde
medlemsmøter om aktuelle saker til
kommende sametingsplenum med
mulighet til å møte våre
sametingsrepresentanter personlig og
komme med forslag eller innspill til saker
som kan tas opp på Sametinget. Dato for
disse møtene settes opp i hht.
Sametingets møtekalender.
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Medlemmer og fremtidig
rekruttering

Samarbeid med andre
organisasjoner

Romssa Sámi Searvi har som mål å få
125 medlemmer i løpet av 2022.

Romssa Sámi Searvi er åpen for å
samarbeide med Gáisi Giellaguovddáš,
Noereh, Sámi Studeanttaid Searvi
Davvi-Norggas (SSDN), Samisk
Foreldrenettverk, Mađđi (tidl. arbeidsnavn
Romsa Kunsthall), eller andre relevante
organisasjoner i vårt nære geografiske
område.

Vi ser at organisasjonen trenger å knytte
til seg ungdom, med tanke på framtidig
rekruttering til både sametingsvalg og
andre verv.
Vi benytter HyperSys for medlemshåndtering. Vi vil fortsette å bruke denne
tjenesten til utsending av e-post til
medlemmer.

Sosiale medier og hjemmeside
Vi vil fortsette med profilering av Romssa
Sámi Searvi på vår nye hjemmeside og
gjennom bruk av sosiale medier.

Vi vil også ta del i oppfølgingen av
#RomsaDál-oppropet og samarbeide med
andre om å synliggjøre samisk språk i
byen i perioden frem mot samisk
språkuke.
Romssa Sámi Searvi ønsker å bidra til
Nasjonalt Skeivt kulturår 2022.

Foreningen fikk ny nettside i 2021, som en
underside til NSRs hjemmeside. Der vil vi
legge ut nyheter om foreningens arbeid.
Se vår nye nettside her

Samarbeid ved arrangementer
Romssa Sámi Searvi vil på forespørsel
vurdere om det finnes kapasitet i
foreningen til å bidra i fbm. arrangementer
ledet av andre lag eller foreninger. Til
dette kan styrerepresentanter eller
medlemmer forespørres. Dette kan gjelde
f.eks. kulturelle begivenheter, markeringer,
eller demonstrasjoner for samiske
rettigheter.
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