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ROMSSA SÁMIID SEARVI - NSR 

TROMSØ SAMEFORENING – NSR 

ÅRSMELDING 2008 

 

Årsmeldingen omfatter perioden fra foreningas ordinære årsmøte 28. mars 2008 til ordinært 
årsmøte 14. mars 2009. Året har vært preget av forberedelsen til sametingsvalget 2009, noe som har 
medført at ”ordinært” foreningsarbeid har vært nedprioritert. I 2009 vil valgarbeidet også dominere 
RSS-NSR sitt virke. Foreninga stiller liste sammen med de tre andre NSR-foreningene i Gáiseguovllu 
valgkrets. 

 

TILLITSVERV 

Sameforeninga 

Styret i RSS-NSR har bestått av: 

Leder:   Martin Rimpi (tidl. Urheim) 

Styremedlemmer: Lill-Tove Fredriksen 

   Ánde Somby 

   Jonny Skoglund (flyttet) 

   Cathrine Breivik 

Vara:   1. Svenn-Egil Knutsen-Duolljá 

   2. Sauli Guttorm 

   3. Hanne Magga 

Valgkomite:  1. Synnøve Angell 

   2. Marit Einejord 

   3. Per Erland Boine Persen 

Revisorer:  1. Jo Inge Wernberg 

   2. Geir-Tommy Pedersen 

Siden Jonny Skoglund flyttet har Svenn-E Knutsen-Duolljá blitt innkalt fast til styremøter. 
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NSR 

RSS har ikke representanter i landsstyret, ungdomsutvalget eller SOL i perioden. Medlemmet Geir-
Tommy Pedersen er medlem av den sentrale valgkomiteen. 

Sametinget 

Lene Hansen fra Tromsø sameforening og Randi A. Skum fra Senja og omegn sameforening 
representerer NSR i kretsen i valgperioden 2005-2009. Leder Martin Rimpi er 1. varamedlem. NSR er i 
opposisjon siden høsten 2007. 

MØTER 

Styremøter 

Det har vært avholdt tre styremøter i perioden: 

• 27. mai 2008 

• 7.oktober 2008 

• 24. februar 2009 

Styret har behandlet et 20-talls saker. 

Medlemsmøter 

Det har ikke vært avholdt medlemsmøter i perioden. 

NSRs landsmøte 

Martin Rimpi, Synnøve Angell, Cathrine Breivik og Lene Hansen representerte RSS-NSRE på NSRs 40. 
jubileumslandsmøte i Guovdageaidnu 22.-24. oktober 2008. Leder Martin Rimpi var møteleder to av 
dagene, samt konferansier under festmiddagen. Foreninga hadde rett til fem delegater men pga. 
sykdomsforfall møtte ikke foreninga fulltallig. På grunn av forfall fikk ikke RSS refundert flybillettene. 
Sameforeninga har også klaget på utregning av reisetilskuddet til landsmøtet.  

Valgstyret 

Leder Martin Rimpi representerer RSS-NSR i valgstyret for Gáiseguovllu valgkrets til sametingsvalget i 
2009. Kretsen består av gamle Midt-Troms og Nord-Troms kretser, minus Kvænangen og Nordreisa 
kommuner, med tillegg av Sørreisa kommune. Valgstyret har hatt to møter, den 9. oktober 2008 og 
2. februar 2009. 
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Andre representasjoner 

Leder Martin Rimpi holdt innlegg på vegne av NSRs sameforeninger i Troms fylke på 
fylkeskommunens konferanse om NOU 2008:5 ”Retten til fiske i havet utenfor Finnmark” og NOU 
2007: 13 ” Den nye sameretten” – fiskeridelen, den 29. oktober 2008. RSS-NSR har også avgitt 
uttalelse både til Troms fylkeskommune og direkte til departementet om sakene. 

Leder Martin Rimpi har deltatt på Tromsø kommune og Troms fylkeskommunes informasjonsmøte 
om kulturminneåret 2009 . 

UTTALELSER 

RSS-NSR har avgitt høringsuttalelse til NOU 2008:5 ”Retten til fiske i havet utenfor Finnmark” og NOU 

2007: 13 ” Den nye sameretten” – fiskeridelen. 

NYHETSBREV 

Foreninga har sendt bare ett nyhetsbrev til medlemmene pga kapasitetsproblemer. 

SAMETINGSVALGET 

RSS-NSR samarbeidet med de tre andre NSR-foreningene Gáivuona NSR, Moskavuona NSR og Sáccá 

ja birás sámi searvi om å stille en ren NSR-liste i Gáiseguovllu krets, som omfatter gamle Midt-Troms 

og Nord-Troms kretser, uten Kvænangen og Nordreisa kommuner med tillegg av Sørreisa kommune. 

RSS-NSR har fått tilbud om å stille med toppkandidaten, samt to-tre representanter lengre ned på 

lista. Beklageligvis har Lene Hansen meldt at hun ikke stiller på nytt. 

MEDLEMSTALL OG ØKONOMI 

Medlemstall 

RSS-NSR hadde 75 betalende medlemmer per 31.12.2008. Dette er en nedgang på 13 medlemmer fra 

88 betalende medlemmer i 2007. Grunnen er enkelt at NSRs sentrale medlemsinnkreving ikke har 

fungert. RSS-NSR deltok som en av tre foreninger i en prøveordning med sentral innkreving. RSS-NSR 

sendte giro til alle registrerte medlemmer direkte våren 2008. I tillegg ble medlemslista sendt til NSR 

22.10.2008, som også sendte ut giro. Oversikt over hvilke medlemmer som ikke hadde betalt kom 

først 30.12.2008 kl. 12, med under ett døgn igjen å purre medlemmene. På denne bakgrunn ble 

medlemstallet redusert. Det må gjøres en innsats for å få medlemmene til å betale 2009-kontigenten 

tidlig. RSS-NSR vil selv forestå innkrevingen i og med at den sentrale kontingent-innkrevingen blir 

utsatt 1 år (fra 2010). Medlemskontingenten bør vurderes økt til kr. 200 fra 2010 pga den generelle 

prisoppgangen i samfunnet. 
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Økonomi 

Tromsø sameforenings resultatregnskap viser et underskudd i 2008 på kr. 2.740. Foreninga mottar 

årlig driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, en støtte som er svært viktig for foreninga. I 2008 ble 

støtten kr. 9.000. Foreninga har en bokført egenkapital på kr. 28.447,56 , og en bankbeholdning per 

31.12.2008 på kr. 17.836,56, en nedgang på kr. 14.178 fra året før. RSS-NSR har bokført fordringer 

(”til gode konsert”) på kr. 9.271 for avlyst konsert i begynnelsen av 2008. Dette er fordringer som vil 

bli avskrevet så snart underdokumentasjon (flybilletter) leveres inn. Det reelle resultatet er således et 

underskudd på kr. 12.011 og en egenkapital på kr. 19.177 per 31.12.2008. 

Grasrotandelen 

RSS-NSR er registrert i frivillighetsregisteret med følgende data:   

 

Organisasjonsnummer:  981 270 215 

Registrert i 

Frivillighetsregisteret:  18.02.2009 

Navn/foretaksnavn:  TROMSØ SAMEFORENING NSR 

Organisasjonsform:  Forening/lag/innretning 

Forretningsadresse:  Postboks 451 

9255 TROMSØ 

Kategori(er):  1 100 Kultur og kunst 

 

 1 300 Rekreasjon og sosiale foreninger 

 

 7 100 Interesseorganisasjoner 

 

Vedtekter:  Enheten har ikke påtatt seg å melde vedtekter 

Kontonummer:  4750.11.93174 

Årsregnskap:  Enheten har ikke påtatt seg å rapportere årsregnskap 

Grasrotandel:  Enheten deltar i grasrotandelordningen 
 

 

    
 

 

Dette innebærer at RSS-NSR kan delta i Norsk Tippings ordning ”Grasrotandelen” fra den tid 
årsmøtet bestemmer. RSS-NSR vil da kunne motta 5% av innsatsen fra tippere som bestemmer at de 
skal bidra og at RSS-NSR skal være mottaker. Vi må selv markedsføre oss overfor tipperne og få de til 
å fylle ut RSS som mottaker.  Se www.grasrotandelen.no. 

 

 

 

http://www.grasrotandelen.no/�

