Virksomhetsplan 2022-2023
Álttá Sámiid Searvi (ÁSS) er et lokallag i Norgga Sámiid Riikasearvi (NSR)
Foreningen har blant annet som mål å gjennomføre og koordinere aktiviteter og
meningsytringer beregnet på å bedre den samiske folkegruppens stilling sosialt, kulturelt
og økonomisk. Foreningen skal også arbeide for å sørge for at korrekt informasjon om
saker som angår samene blir gjort tilgjengelig for allmenheten (hentet fra
formålsparagrafen)
Strategier for å oppnå disse målsetningene er bl.a.:
1. Sikre en inkluderende og åpen sameforening ved vekt på trygg, ryddig og
forutsigelig foreningsvirksomhet
Dette oppnås i 2022 – 2023 ved å:
• Fortsette arbeidet med å rekruttere og beholde medlemmer.
• Sende ut informasjon om styrets arbeid og foreningens aktiviteter til medlemmer i
Álttá Sámiid Searvi.
• Gjennomføre 2 medlemsmøter i året.
• Holde foreningens nettside oppdatert med relevant informasjon og dokumenter.
• Søke aktivt og formalisert samarbeid med Máze sámiid searvi, Lahppi
• sámiid searvi (Loppa Sameforening) og Návuona sámiid searvi(Kvænangen
Sameforening)
• Være åpen for samarbeidsinvitasjoner og vise foreningen som en aktiv og positiv
drivkraft i lokalsamfunnet.
• God dialog og godt samarbeid med Álttá Siida og Álttá Sámi Giellaguovddaš.
• Samarbeid med Audioland, Alta Kommune, Studenthuset og BUL
2. Sikre mangfoldige aktiviteter og tiltak for å fremme kunnskap om samiske
forhold og samfunnsliv
Dette oppnås i 2022 – 2023:
• Duodjikurs og DuodjiLAN
• Álttá Sami Festival
• Feiring av Samenes nasjonaldag
• SOL-kurs (også med fokus på ungdom og unge voksne)
• Frifond-aktivitet til barn og unge
3. Være en aktiv samfunnsaktør gjennom deltakelse i samfunnsdebatter og
arbeide igjennom Sametinget og i samarbeid med Alta kommune
Dette oppnås i 2022 – 2023 ved å:
• Ha god dialog med Alta kommune om aktiviteter og tiltak hvor ASS kan spille en
rolle.
• Deltakelse i samfunnsdebatten gjennom medieoppslag og innlegg.
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Fortsatt samarbeid med andre foreninger og virksomheter for å sikre at samisk
kultur og språk blir synliggjort på flere arenaer i Alta og omegn.
Orientere medlemmer om aktuelle saker på Sametinget, og ta imot innspill fra
foreningens medlemmer

4. Fortsatt arbeide for å sikre utvikling gjennom Álttá Siida og Álttá Sámi
Giellaguovddáš
Dette oppnås i 2022 – 2023 ved å:
• ÁSS skal utøve aktivt eierskap i både Álttá Siida A/S og Álttá Sámi Giellaguovddáš.
• Sikre grad av samhandling mellom ÁSS som eier og selskapene som vi er
aksjonærer i, sikre god informasjonsflyt mellom virksomhetene.
5. Jobbe med saker som har stor aktualitet
Dette oppnås 2021– 2022 ved å:
• Videreutvikle Áltta Sami Festival.
• Følge opp innholdet i samarbeidsavtalen mellom Alta kommune og Sametinget.
• Arbeide med å få Álttá Sami Festival som fastpost på Sametingsbudsjett.
• ÁSS skal være en pådriver for at samiskundervisning er tilfredsstillende.
• Arbeide med å etablere egen Samiskskole i Alta.
• Merking av samiske stedsnavn som har stor betydning for samisksamfunnet i Alta.

Styret i ÁSS
Alta 03.03.2022
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