
Romssa	  Sámi	  Searvi	  –	  jahkečoahkkin	  2013	  
Tromsø	  sameforening	  –	  årsmøte	  2013	  
	  
Tid:	  lørdag	  16.3.2013,	  kl.	  16.00	  
Sted:	  Prestvannet	  skole,	  personalrommet	  
Tilstede:	  Sauli	  Guttorm,	  Marit	  Myrvoll,	  Camilla	  Brattland,	  Lene	  Antonsen,	  Tina	  
Øwre,	  Piera	  Heaika	  Muotka,	  Ellen	  Marie	  Jensen,	  Synnøve	  Angell,	  Sylvia	  Sollien,	  
Lene	  Rødmyr	  
	  
Saksliste:	  

1. Godkjenning av innkalling 
2. Årsmelding 2012 
3. Regnskap 2012 og revisjonsberetning 
4. Virksomhetsplan og budsjett for 2013 
5. Valg 

	  
Sak 1: Godkjenning av innkalling 
Innkallinga	  til	  årsmøtet	  ble	  enstemmig	  godkjent.	  
Camilla	  Brattland	  ble	  valgt	  til	  møteleder.	  Lene	  Antonsen	  ble	  valgt	  som	  sekretær.	  
Synnøve Angell og Tina Øwre ble valgt som protokollunderskrivere. 
 
Sak 2: Årsmelding 2012 
Sauli la fram årsmeldinga. 
Forslag til endringer:  
Nominasjonsmøtet er foreslått holdt i løpet av mars.  endres til: Nominasjonsmøtet 
skal avholdes 17. mars på Nordkjosbotn. 
Forslag til tillegg: Sauli Guttorm og Lene Antonsen holdt foredrag på arrangement i 
regi av Tromsø Guideforening 2. juni 2012 endres til: 
Sauli Guttorm og Lene Antonsen holdt foredrag om samer i Tromsø på kurs i regi av 
Tromsø Guideforening 2. juni 2012. 
Samisk hus i Tromsø: Det har ikke vært aktivitet det siste året endres til: Det har ikke 
vært aktivitet de to siste årene 
 
Årsmeldinga med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning 
Sauli la fram regnskap og revisjonsberetning. 
 
Endring i noter til regnskap: 
52 medlemmer betalt kontingent sentralt 2011. endres til 
52 medlemmer betalt kontingent sentralt 2012. 
Regnskap med endring i noter og revisjonsberetning ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 4: Virksomhetsplan og budsjett for 2013 
Marit la fram virksomhetsplanen. 
	  
Til	  punktet	  om	  Valg	  2013	  skal	  legges	  til:	  
RSS vil avholde valgkamparrangementer og valgvake. 
 



 
Til punktet om Medlemsrekruttering:	  
stryke: ved	  å	  selv	  ha	  hand	  om	  kontingentinnkrevinga 
	  
Til	  skriving	  av	  RSS	  historie:	  
RSS	  har	  satt	  i	  gang	  arbeidet	  med	  å	  samle	  informasjon	  om	  RSS	  historie.	  endres	  til:	  
Det er verdifullt å ta vare på foreningas historie og RSS har satt i gang å samle 
informasjon om denne. Tillegg til slutt:  Arbeidet skal ferdigstilles til 50 års jubileet. 
 
Til	  punktet	  om	  Media:	  
f.eks.	  ved	  å	  sende	  ut	  pressemeldinger	  i	  forkant	  av	  viktige	  hendelser.	  endres	  til	  
f.eks. ved å etablere kontakter i media og sende ut pressemeldinger 
 
Punktet	  om	  Kurs	  endres	  til:	  
RSS	  vil	  arrangere	  minst	  to	  kurs	  innenfor	  duodji.	  Studiesirkel	  eller	  seminar	  vil	  også	  
være	  aktuelt,	  basert	  på	  medlemmenes	  ønsker.	  	  
 
Virksomhetsplanen med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til endring i budsjettet: 
Posten Medlemskontingent NSR 4500,- strykes og Posten Kurs, utgifter økes med 
tilsvarende. 
 
Budsjettet med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 5: Valg 
Tina la fram valgkomiteens innstilling. 
 
Det kom fram forslag på Piera Heaika Muotka som styremedlem istedenfor Ketil 
Lenert Hansen som styremedlem. 
Det kom fram forslag på Ketil Lenert Hansen istedenfor Ronald Strømeng som 3. 
vara. 
 
Valgkomiteens innstilling med endringsforlag ble enstemmig vedtatt: 
 
Leder:    Sauli Guttorm 
Styremedlemmer:  Marit Myrvoll 
    Lene Antonsen 
    Camilla Brattland 
    Piera Heaika Muotka 
 
Varamedlemmer: Lene Rødmyr 
    Ellen Marie Jensen 
    Ketil Lenert Hansen 
 
Revisorer:  Paul Danielsen 
    Hans Tømmervik 
 
Valgkomite:  Else Grete Broderstad 
    Else Målfrid Boine 



 
Camilla sitter videre i som representant for RSS i styringsgruppa for Samisk hus i 
Tromsø, inntil en ny representant blir valgt av styret eller medlemsmøte. 
 
Valg av representanter til NSRs tillitsvalgtkonferanse: 
Leder pluss øvrige delegater som styret peker ut. 
 
Årsmøtet ble hevet kl. 18.31. 
 
 


