
VEDTEKTER FOR ALTA SAMEFORENING 2022 
 
Vedtatt på årsmøtet i Álttá Sámiid Searvi den 3.mars 2022 og gjort gjeldende fra samme 
dato. 

 
§ 1 Navn og formål 

 
1.1 Foreningas navn er Álttá Sámiid Searvi (NSR), forkortet ÁSS 

 
1.2 Álttá Sámiid Searvi er tilsluttet Norgga Sámiid Riikasearvi – Norske Samers 
Riksforbund (NSR) og anerkjenner deres formålsparagraf. 

 
• 1.3 Som NSR medlem vil ÁSS: 
• Hevde den samiske folkegruppens rettigheter overfor de norske myndigheter og 

overfor den norske allmennhet. 
• Befordre og koordinere aktiviteter og meningsytringer beregnet på å bedre den 

samiske folkegruppens stilling sosialt, kulturelt og økonomisk 
• Sørge for at korrekt informasjon om saker som angår samene blir gjort tilgjengelig for 

allmennheten 
 
§ 2 Medlemskap og kontingent 

 
2.1 Medlemskap kan tegnes av alle som anerkjenner NSR sin formålsparagraf og 
vedtekter og som betaler kontingent. Medlemskap gjelder fra 1.1 til 31.12 hvert år. 

 
§3 ÁSS's organer 
ÁSS sine organer er: 

 
• Årsmøte 
• Medlemsmøte 
• Styret 

 
Det skal føres protokoll fra organisasjonens møter. 

 
§4 Årsmøte 

 
4.1 Årsmøtet er foreningas høyeste organ og holdes hvert år innen utgangen av mars 
måned. 
Årsmøtet kunngjøres med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må 
være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. saksliste sendes medlemmene minst 1 uke før 
møtet. 

 
4.2 Årsmøtets dagsorden: 

 
1. Åpning 
2. Innkallingens lovlighet 
3. Konstituering 

a. Valg av 1 møteleder 
b. Valg av 1 referent 
c. Valg av 2 til å underskrive protokoll 



d. Valg av eventuell redaksjonskomité 
4. Godkjenning av saksliste og dagsorden 
5. Beretning fra styret og eventuelle årsmøte oppnevnte utvalg. Årsberetning fra den 

1/1 til den 31/12 foregående året. 
6. Regnskap 
7. Innkomne saker 
8. Virksomhetsplan 
9. Budsjett for kommende år 
10. Valg 

 
4.3 Årsmøtet skal velge: 

• Leder for 2 år. 
• Nestleder for 1 år. 
• 3 styremedlemmer hvorav 2 er på valg annen hvert år. 
• 4 rangerte varamedlemmer hvorav 2 på valg annen hvert år. 
• 2 til å revidere årsregnskap, hvorav den ene er på valg annen hvert år. 
• Delegater til landsmøtet. 
• Valgkomité på 3 medlemmer. Leder velges særskilt. Medlemmene velges for 1 år. 

Eventuelt årsmøteoppnevnte utvalg. 
• Det skal tilstrebes lik representasjon av hvert kjønn i alle styrer og utvalg, slik at minst 

40% av hvert kjønn er representert i alle styrer og utvalg. 
 
4.4 Avstemningsregler: 
Alle saker, dersom ikke annet er bestemt av vedtekter, blir avgjort med alminnelig flertall. 
Med alminnelig flertall forståes mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Ved valg skal 
absolutt flertall nyttes, dvs. mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede. 

 
§5 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 2 ukers frist når 1/3 del av medlemmene 
skriftlig eller flertallet av styret krever det. Det avholdes etter samme regler som for ordinært 
årsmøte. På ekstraordinært årsmøte kan det ikke behandles andre saker enn de som er nevnt i 
kunngjøringen. 

 
§6      Medlemsmøte 
Medlemsmøte er lokallagets høyeste organ mellom årsmøtene. Møtet følger sammen regler 
som årsmøte. Medlemsmøte kan avholdes ved behov og innkalles med minst 2 ukers varsel. 
Saker som ikke er ført på sakskartet kan behandles dersom 2/3 av medlemsmøtet ønsker det. 

 
§7      Styret 

 
7.1 Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer, samt 4 rangerte 
varamedlemmer som innkalles ved ordinære medlemmers forfall. Styret konstituerer seg selv. 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Alle styrets 
vedtak avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

 
7.2 Styret er ÁSS utøvende organ og iverksetter årsmøtets og medlemsmøters vedtak og 
sørger for at ÁSS sine funksjoner blir utført i henhold til vedtekter og formål. Styret skal 
videre: 

 
• Lede ÁSS's virksomhet mellom årsmøtene i hht vedtatte virksomhetsplan 



• Representere ÁSS utad. 
• Behandle og eventuelt videresende saker som blir forelagt medlemmer 
• Informere alle medlemmer om virksomheten i lokallaget. 
• Forvalte lokallagets midler. 
• Være ansvarlig for regnskapet. 
• Avgjøre søknader om medlemskap. 

 
7.3 Leder innkaller til styremøte minst 4 ganger i året. Styret er beslutningsdyktig når 
minst 3 medlemmer er til stede. Dersom leder er fraværende, innkaller nestleder til styremøte, 
eventuelt et flertall av de ordinære styremedlemmer. 

 
§8 Álttá Siida A/S og Álttá Sámi Giellaguovddáš A/S 

 
8.1 Álttá Sámiid Searvi skal ha aksjemajoritet i Álttá Siida A/S og Álttá Sámi 

Giellaguovddáš A/S. 
8.2 Styret i Álttá Sámiid Searvi utgjør foreningens aksjepost i 

generalforsamlingene til Álttá Siida AS og Álttá Sámi Giellaguovddáš AS. 
8.3 Styret i Álttá Sámiid Searvi utpeker foreningens representanter til styrene i 

Álttá Siida AS og Álttá Sámi Giellaguovddáš AS.  
8.4 Årsmeldinger fra overnevnte selskaper distribueres foreningens medlemmer 

til orientering av styret i Álttá Sámiid Searvi. 

§9 Kontingent 
NSR sentralt fastsetter og krever inn kontingent av medlemmer. 

 
§10 Vedtektsendringer 
Endring av vedtektene for ÁSS kan bare vedtas av årsmøte med 2/3 flertall. Blanke stemmer 
telles ikke. 

 
§11 Utmelding 
11.1 Enkelt medlemmer kan melde seg ut av ÁSS. Utmelding skal skje skriftlig, og gjøres 
gjeldene 1 mnd. etter.  
11.2 Utmelding av NSR kan skje med 2/3 flertall på ordinært årsmøte når ÁSS's 
medlemmer stemmer for det. Blanke stemmer teller ikke. 

 
§12 Eksklusjon/Suspensjon 
Et medlem som motarbeider ÁSS's formål eller på annen måte anses for å ha handlet til 
alvorlig skade for ÁSS, kan suspenderes eller ekskluderes fra ÁSS. Vedtaket gjøres av 
årsmøte eller ekstraordinært årsmøtet, med minst 2/3 flertall. Før eksklusjon skal medlemmet 
få forklare seg. 

 
§13 Oppløsning 
Ved eventuell oppløsning av ÁSS disponeres midler og arkivet av NSR. Oppløsningsvedtaket 
kan bare gjøres når minst 3/4 av ÁSS's medlemmer stemmer for det på to påfølgende 
ordinære årsmøter. Blanke stemmer teller ikke. 


