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2022/5.1 VIRKSOMHETSPLAN 2023-2024 NSR VÁLDOORGANISAŠUVDNA 
- NSR HOVEDORGANISASJONEN 
 
 

Organisasjonsutvikling og internkommunikasjon 

NSR vil prioritere å 

● Styrke sekretariatet med blant annet økte stillingsressurser, og utvikling av digital infrastruktur 
● Videreutvikle NSR som arbeidsgiver 

Jobbe med inkludering i NSR som organisasjon. Dette er en del av NSRs ansvar som arbeidsgiver 
og inkluderende organisasjon. Her vi også ha spesielt fokus på tilgjengelighet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne.  

● følge opp arbeidet fra #NSRmaid for å sikre en trygg organisasjon fri for seksuell trakassering og 
overgrep, blant annet gjennom å velge ny varslingsgruppe; 

● Videre arbeide med  NSRs etiske retningslinjer som ikke ble omfattet av  #NSRmaid, og se 
nærmere på rutinene ved brudd på retningslinjene; 

● rekruttere medlemmer med målsetning om å oppnå et medlemstall på 1500 
● arrangere én større årlig vervekampanje i samarbeid med lokallagene; 
● utrede medlemsfordeler for NSR-medlemmer;en 
● være en støttespiller for sameforeningene, motivere til å skape mer aktivitet og bidra til rutiner 

og systemer som gjør arbeidet enklere; 
● Utvikle organisasjonshåndbok I samarbeid med andre samiske organisasjoner, hbidra til at det 

startes nye sameforeninger i områder der det er naturlig; 
● tilby sameforeningene en plattform for digital møtevirksomhet; 
● styrke kommunikasjonen mellom sameforeningene, landsstyret, sametingsgruppa og 

ungdomsutvalget; 
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● arrangere digitale seminarer for medlemmer og tillitsvalgte om viktige saker, blant annet som et 
ledd i å  å sikre gode prosesser i organisasjonen; 

● tilby kurs i bruk av  NSRs medlemssystem, nettside og andre verktøy som kan gjøre det daglige 
arbeidet lettere. følge opp hvert lokallag med deltakelse på minst et møte eller arrangement fra 
landsstyret/sekretariatet. 

 

Sosiale medier (SoMe), nettside og mediearbeid 

NSR vil prioritere å: 

● utvikle NSRs kommunikasjon på Facebook og Instagram og utforme en plan som sikrer jevnlige 
oppdatering; 

● ha en plan for hvordan SoMe brukes i forbindelse med alle arrangementer og større hendelser, 
herunder hvordan #hashtagger kan brukes for å fremme deltakelse og budskap; 

● bruke NSR-gruppa på Facebook til diskusjon om kulturelle og politiske spørsmål; 
● kontinuerlig styrke SoMe-kompetansen, herunder å følge med på utviklingen av eksisterende og 

nye SoMe; 
● dele på SoMe-kompetansen med lokallagene; 
● lansere nye og oversiktlige nettsider som også gir undersider til lokallagene; 
● sørge for oppdatert aktuell og meningsfull informasjon på nsr.no på både samisk og norsk; 
● å holde nettsiden oppdatert med nyhetssaker fra landsstyrets, sametingsgruppas, 

sametingsrådets og sameforeningenes arbeid; 
● søke medieoppmerksomhet om organisasjonens virksomhet og sette dagsorden i viktige 

samepolitiske saker i både samiske, lokale, regionale og nasjonale medier. 

 

Nettverk og allianse 

NSR vil prioritere å: 

● ha kontakt med samiske rettighetshavere og prioritere å bistå etter behov og kapasitet; 
● ha tett kontakt med andre samiske organisasjoner 
● styrke dialogen med samiske næringsorganisasjoner; 
● styrke nettverket med organisasjonene til de nasjonale minoritetene, og samarbeide med og 

støtte dem solidarisk der det skulle være naturlig; 
● dyrke nettverket i miljøbevegelsen og i andre sektorer som kan være allierte i samiske 

arealsaker; 
● utvide og pleie nettverket i de nasjonale politiske partiene. 
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Møter og representasjon 

NSR vil prioritere å: 

● arrangere åpne seminarer om viktige samepolitiske spørsmål eller andre relevante saker for det 
samiske samfunnet, gjerne i samarbeid med lokallagene; 

● invitere til medlemsmøter i forbindelse med landsstyremøter; 
● være medarrangør for konferanser og seminarer som kan bidra til å støtte opp om samiske 

rettighetshavere; 
● være delaktig og synlig i forbindelse med viktige konferanser, seminarer og kulturarrangement;  
● spre informasjon om møter og arrangementer til NSRs medlemmer og tillitsvalgte.   

 

Språk 

NSR vil prioritere å: 

● selv å være en god språkarena, og et forbilde for samisk språkbruk både når det gjelder intern 
og ekstern møtevirksomhet, politikkutvikling, kommunikasjon med medlemmer og med 
samfunnet forøvrig ; 

● oppfordre ansatte, tillitsvalgte og medlemmer til aktivt å bruke de mulighetene som 
finnesstudieforbundet SOLs mulighet for å bidra til å arrangere  samiske språkkurs; 

● fremme samisk språkbruk i samfunnet og være en aktiv pådriver for å bevare det rike samiske 
språkmangfoldet, blant annet gjennom Sametingets nasjonale initiativer slik som «språkåret»; 

● arbeide for at samiske stedsnavn vises og tas i bruk der stedsnavn blir skiltet og synliggjort;    
● bistå sameforeningene med å oppfordre kommuner rundt omkring i Sápmi til å ta større ansvar 

for samiske språk og samiske stedsnavn.  

 

Politisk arbeid og politikkutvikling  

NSR vil prioritere å: 

● arbeide på Sametinget med bakgrunn i valgprogram og Beaiveálgu-erklæringen ut 
sametingsperioden; 

● arbeide politisk utenfor Sametinget i viktige saker som angår det samiske samfunnet, spesielt i 
saker der Sametinget i utgangspunktet formelt ikke har myndighet; 

● delta i høringer og levere høringsuttalelser i store politiske prosesser som angår Sápmi; 
● utvikle politikk for framtida ved blant annet å sette ned interne arbeidsgrupper som kan utvikle 

politikk.  

● Fremme samarbeid mellom samer, urfolk og mennesker på tvers av riksgrenser.  
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MEARRÁDUS EVTTOHUS | FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Framlagt forslag til virksomhetsplan godkjennes. 

 

 

 

 


