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2022/3.1 ÅRSMELDING NSR HOVEDORGANISASJON 
 
 
Landsstyre og sekretariat 
NSRs landsstyre har i perioden mellom landsmøtene i 2020 og 2022 arbeidet med utgangspunkt i 
virksomhetsplanen vedtatt på det digitale landsmøtet på plattformen Interactio 3.-4. oktober i 2020. 
 
Landsstyret har i perioden frem til 24.oktober 2021 bestått av: 
Leder: Runar Myrnes Balto  
Organisatorisk nestleder: Saia Stueng 
Politisk nestleder: Vidar Andersen 
Medlem: Sara Marja Magga 
Medlem: Betty Kappfjell 
Medlem: Beaska Niillas 
 
Leder Runar Myrnes Balto trakk seg 24.oktober 2021 og landsstyret har siden bestått av: 
Konstituert leder: Vidar Andersen 
Organisatorisk nestleder Saia Stueng 
Medlem: Sara Marja Magga 
Medlem: Betty Kappfjell 
Medlem: Beaska Niillas 
Medlem: Gunn Anita Jacobsen 
 
I tillegg har det møtt tiltredende medlemmer til landsstyret fra sametingsgruppa, ungdomsutvalget, 
Samerådet og sametingsrådet. Sara Marja Magga tiltrådte arbeidsutvalget 26. oktober 2021 jf instruks 
for NSRs landsstyre der en av de valgte medlemmene kan tiltre arbeidsutvalget om det skulle bli frafall 
i perioden. Gunn Anita Jacobsen tiltrådte i Sara Marja Maggas sted som fast møtende medlem av 
landsstyret.  
 
 
I 2021 ble det avholdt 12 digitale landsstyremøter via zoom. Covid-19 skapte i 2021 fortsatt 
utfordringer for NSR, som for alle andre. På grunn av pandemien ble formatet for årsmøtet endret, 
fordi landsstyret ikke var trygg på å samle organisasjonen fysisk. Derfor ble det avholdt digitalt 
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landsmøte i 2020, kombinert med et ekstraordinært landsmøte i januar 2021 for valg av 
presidentkandidat og behandling av store politiske og viktige saker. Landsmøtet ble avholdt gjennom 
plattformen Interactio, med mulighet for alle å følge med på stream. 
 
Organisasjonsutvikling og medlemsrekruttering 
Landsstyret har tatt noen grep for å utvikle organisasjonen. Det har vært prioritert å følge opp 
#NSRmaid i også i denne perioden. Varslingsgruppa består  av nestleder Saia Stueng, sekretariatsleder 
(Thomas Myrnes Nygård/Aslak Heika Hætta Bjørn), Beatrice Fløystad, Paul Bendikk Jåma og Ester 
Fjellheim. Gruppa er i beredskap og har rutiner for hvordan varsler om seksuell trakassering eller 
overgrep skal håndteres. Landsstyret har også innarbeidet kjørereglene for møter i NSR som ble 
vedtatt på det forrige landsmøtet, og som sendes som vedlegg i innkalling til fysiske møter. Det 
oppleves at det er gode påminnelser for å opprettholde en god organisasjonskultur. Revideringen av 
de etiske retningslinjene skal opp som landsmøtesak under NSRs 47.landsmøte september 2022.   
 
Det har vært fokusert på justeringer for å styrke lokallagenes involvering i beslutningsprosesser, i 
stedet for å bruke ressurser på å nedsette organisasjonsutvalg. Landsstyret har holdt 
informasjonsflyten gående, og har gjort forsøk på å kjøre interne høringer i organisasjonen på 
politiske prosesser som foregår i Sametinget og i produksjon av valgprogram. Det er avholdt digitale 
webinarer/sopstestalleme for organisasjonen i forbindelse med valgkampen. Barnehager, vindkraft og 
psykisk helse var blant temaene som ble diskutert. 
 
NSRs lokallag fikk også tilgang til hver sin hjemmeside under nye nsr.no i 2021. Den nye nettsiden ble 
lansert i april 2021 på 4 språk; nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og norsk. Det ble holdt 3 digitale kurs 
for organisasjonen samt sendt ut guide for bruk til lokallagenes nettsider.  
 
NSR har i dag 25 lokallag spredt over hele landet. NSR opplever økende medlemstall med 1053 
medlemmer i 2020 og 1155 i 2021. Det har nok også sammenheng med at 2021 var et valgår. 
Landsstyret ser imidlertid et potensiale for vekst, og det har vært kjørt kampanjer med 
vervekonkurranse mellom lokallagene, og runder med verving på sosiale medier. Dette kan man med 
fordel bli enda flinkere til. Landsstyret har vært behjelpelige med å få i gang nye foreninger og gitt råd 
i omstruktureringsprosesser noen steder.  
  
Internkommunikasjon 
Det har generelt vært arbeidet med å sikre at informasjon deles mellom landsstyret, lokallagene, 
ungdomsutvalget og sametingsgruppa. Det har blitt innarbeidet en informasjonsflyt om alle sakene 
som fremmes på Sametinget til lokallagene. Først gjennom en mail fra leder, og etterhvert gjort til en 
rutine med at gruppesekretæren skriver info om alle sakene til nettsiden og sosiale medier. Mer 
informasjon om sametingsgruppas og rådets arbeid er tilgjengelig for organisasjonen.  
 
Mange lokallag har hatt besøk av landsstyret siden sist landsmøte. Landsstyret har etter beste evne 
forsøkt å følge opp lokallagene tett likevel gjennom digitale plattformer, og alle lokallagene har fått 
tilbud om å hjelp til teknisk gjennomføring av digitale møter. Flere lokallag har opplevd at den nye 
tilretteleggingen av digitale møter også har gjort det mulig å ha møter med både fysisk og digital 
tilstedeværelse, som kan være positivt i spredte samiske områder og bidra til større deltakelse 
generelt.  
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Det er arbeidet med en lokallagsveileder som skal gi tips til hvordan man enkelt og godt kan drifte et 
NSR-lokallag. NSR har også i 2021 søkt og mottatt støtte til å utvikle en organisasjonshåndbok, og det 
prosjektet har oppstart høsten 2022. Det har vært fokus på å forenkle medlemssystemet sånn at 
arbeidet er enklere for lokallagene, og alle medlemmer har nå fått egen medlemsprofil. Medlemmer 
kan nå motta faktura og betale kontingent i Vipps.  
 
Møter og representasjon 
 
I 2021 ble det arrangert ekstraordinært landsmøte via Interactio. Det ble også holdt en hel del møter i 
forbindelse med organisasjonsens valgkampforberedelser og gjennomføring.  
 
Det har generelt vært et høyt fokus på inngrepssaker i løpet av denne perioden, og landsstyret har 
hatt fokus på å være en støtte for samiske rettighetshavere der det brenner. NSR har vært tilstede på 
mange konferanser, seminarer, møter og befart i flere områder med slik tematikk.  
 
NSR har vært veldig aktiv i Nussir-saken i forbindelse med at regjeringen ga gruveselskapet 
driftskonsesjon i januar 2019. Det er en prinsipielt viktig sak som NSR har prioritert høyt, blant annet 
gjennom deltakelse på mange markeringer.  
 
NSR har også deltatt med taler og appeller på demonstrasjoner, spesielt det som handler om 
utbygging av industri i samiske områder.  
 
Sosiale medier, nettside og mediearbeid 
Landsstyret har prioritert synlighet i offentligheten høyt. Det har vært på trykk mange leserinnlegg og 
kronikker i medier både nasjonalt, i riksmedia, regionalt og lokalt, om forskjellige inngrepssaker, 
språkpolitikk og språkforvaltningsområde, konspirasjonsteorier om samer, konsultasjonsloven, 
jubileum for sultestreiker og Sametinget, om andejakt og kriminalisering av samisk naturbruk, om 
dårlige statsbudsjett osv. Landsstyret har også hatt en rekke redaksjonelle oppslag som har fremmet 
NSR-politikk, og satt preg på samfunnsdebatten, Doarvái dál er et eksempel på dette som andre 
aktører også har tatt eierskap til.  
 
I SoMe er det kjørt noen politiske kampanjer knyttet til Fiskeripolitikk, utmarksrettigheter og andejakt, 
vindkraft og inngrepssaker. Landsstyret har prioritet å øke kompetansen på bruken av sosiale medier, 
og har utviklet bruken av bilder og videoer. Det har vært viktig å følge med på utviklingen i SoMe, og 
organisasjonen produserte mye digitalt materiale til sine plattformer i forbindelse med valgkampen i 
2021.  
 
Nettsiden oppdateres godt med saker fra Sametingets plenum og sametingsgruppas virksomhet, og 
relativt godt fra det landsstyret og ungdomsutvalget gjør. Lokallagene har nå også fått sin egen 
underside, og mange har tatt dem i bruk. Det har til nå bare vært arrangert digitale kurs, og man ser 
behovet for fysiske kurs i nettside-bruk for å få alle over på den nye plattformen.  
 
Nettverk og allianser 
Landsstyret har vært tilstede på landsmøtene til både SSR og NRL, og det har vært gjennomført et 
dialogmøte med Samerådet som NSR er medlem av. NSR deltok i planleggingen av Samekonferansen 
2022 gjennom deltagelse i en styringsgruppe.  Der har det vært luftet flere forslag til mer samarbeid, 
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og NSR har ytret ønske om å se etter systemer der Samerådet kan tilrettelegge og gjøre det enklere for 
mange relativt små samiske organisasjoner. Et eksempel er Interactio, som Samerådet har avtale med, 
og der NSR kan bruke deres avtale.    
 
Landsstyret har også videreført og styrket det eksisterende nettverket vårt i miljøbevegelsen, med tett 
kontakt med Naturvernforbundet og NU. Vi har også bygget opp et godt forhold til den nye 
organisasjonen Motvind Norge, og vi har et pågående samarbeid med disse organisasjonene og La 
Naturen Leve. 
 
Språk 
NSR har samisk som offisielt språk, og vi skal være en god språkarena og et språkforbilde. Landsstyret 
strekker seg så langt vi kan mtp. kompetanse, ressurser og økonomi for at det skal være mulig å 
snakke samisk på landsstyremøter, gruppemøter og større møter i organisasjonen. Alle møter i 
landsstyret foregår med tolk, slik at samisk også er møtespråk der. Bargolávdegoddi/arbeidsutvalget 
(BL) gjennomfører sine møter på nordsamisk, og det meste av den skriftlige kommunikasjonen i BL 
foregår på nordsamisk. Det er et prinsipp at poster i sosiale medier skal være tospråklig, og det 
etterstrebes at alle mailer og nettsaker også skal være det.  
 
NSR arbeider aktivt for å fremme språkpolitikk, både lokalt, regionalt og via Sametinget.  
 
 
Politisk arbeid og politikkutvikling 
NSR har arbeidet på Sametinget med bakgrunn i Muohtta!almmit-erklæringen frem til 
konstitueringen av nytt Sameting i oktober 2021. I 2021 var det sametingsvalg, noe som betyr at store 
deler av organisasjonen har vært i sving i valgkamp i rapporteringsperioden. Silje Karine Muotka ble 
valgt som presidentkandidat for NSR på det ekstraordinære landsmøtet i slutten av januar, og senere 
valgt som sametingspresident. NSR gjorde et godt valg med 17 innvalgte representanter, og inngikk 
etter valget et samarbeid med Senterpartiet og Ávjovári Johttisápmela!!aid Listtu. Samarbeidspartene 
arbeider med  Beaiveálgu-erklæringen som utgangspunkt. .  
 
Landsstyret har arbeidet opp mot internasjonale aktører slik som investorer eller eierselskaper som er 
en trussel for samiske interesser, i saker der Sametinget kanskje ikke har myndighet. Det er også levert 
inn høringsuttalelse i mange store samiske saker på vegne av organisasjonen 
 
 
 

 
MEARRÁDUS EVTTOHUS | FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
NSRs landsmøte godkjenner fremlagt årsmelding for NSRs hovedorganisasjon.  

 
 
 

 


