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TROMSØ SAMEFORENING – NSR 
VIRKSOMHETSPLAN 2011 
Fastsatt av styret 30.03.2011 

 
Innledning 
Romssa Sámi Searvi – NSR / Tromsø sameforening – NSR er et lokallag av Norgga Sámiid 
Riikkasearvi / Norske Samers Riksforbund (NSR), som er et nasjonalt forbund av samiske 
foreninger. For nærmere informasjon om forbundet, se www.nsr.no. 
Foreningens formål er: 
 

a. Å arbeide for å styrke samenes kulturelle, språklige og politiske rettigheter. 
b. Arbeide for å utvikle og styrke samisk kultur, identitet og språk i Tromsø. 
c. Være samepolitisk, sosialt og kulturelt samlingspunkt i Tromsø. 
d. Arbeide for at foreningen og NSR blir representert i Sametinget. 

 
I 2011 vil foreningen arbeide med: 

• Medlemsmøter og rekruttering 
• Arrangere en konsert 
• Samisk kafé  
• Samisk hus i Tromsø 
• Kursvirksomhet 
• Informasjonsvirksomhet 
• Samarbeid 

 
Medlemsmøter og rekruttering 
Styret i RSS-NSR vil avholde minst 2 medlemsmøter i 2011 (vår-høst). I tillegg vil vi prøve å 
få til en grilltur i løpet av våren/sommeren med lavvo 
Gjennom å være mer synlig i lokalsamfunnet, har styret i RSS-NSR et mål om å øke 
medlemstallet fra 43 medlemmer i 2010 til 75 medlemmer i 2011.  
For øvrig vil foreningen være representert på NSRs tillitsmannskonferanse i 2011 den 17.- 
19. juni.  
 
Arrangere konsert 
Styret i RSS-NSR vil markere samers tilstedeværelse i Tromsø som en samisk by i løpet av 
kommune- og fylkestingsvalgåret 2011. Arrangementet med konsert med samisk artist vil 
være på egnet lokale i løpet av høsten.  
 
Samisk kafé 
Samisk kafé på Driv ble i 2010 etablert som et suksessfullt tilbud til samer i Tromsø. Styret i 
RSS-NSR ønsker å fortsette med å avholde samisk kafé på Driv en lørdag i måneden.  
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Samisk hus i Tromsø 
Samisk hus skal være en møteplass i byen og bør inneholde lokaler til både sosiale, 
kulturelle og næringsmessige aktiviteter. Det kan være lokaler til duodji-virksomhet, møter og 
lørdagskafé, i tillegg til at det bør være utleiekontorer.  
 
Styret i RSS-NSR er representert i Tromsø kommunes prosjektgruppe for Samisk Hus.  
 
Kursvirksomhet 
Styret i RSS-NSR planlegger oppstart av ulike kurs høsten 2011. Frynsing og bandveving, i 
tillegg til andre aktuelle kurs.  
 
Informasjonsvirksomhet 
Styret i RSS-NSR ønsker å intensivere informasjonen om foreningen i 2011 gjennom ulike 
tiltak: 
 
Hjemmeside 
Domenet www.tromsosameforening.no ble opprettet våren 2010 og har stigende besøkstall. 
Her ligger informasjon om foreninga, nyheter om hva som skjer av samisk kultur og 
aktiviteter i Tromsø by, samt at det er mulighet for å bli medlem via websiden. Styret i RSS-
NSR vil jobbe for å synliggjøre hjemmesiden ytterligere i 2011.  
Facebook 
På Facebook er gruppen “Romssa Sami Searvi” opprettet. Medlemstallet i gruppen var pr. 
30.03.2011 på 130 medlemmer. Styret i RSS-NSR vil bruke gruppen som informasjonskanal 
til medlemmene av gruppa i 2011.  
Media-kontakt  
Media oppsøkes aktivt og det sendes ut pressemeldinger ved relevante arrangementer og 
saker.  
 
 
Samarbeid 
Styret i RSS-NSR ønsker å fortsette samarbeidet med SSSR - Tromsø samiske 
studentforening, Gáisi Språksenter, Samisk foreldrenettverk, Midnight Sun Marathon 
(Samisk Uke) og Tromsø kommune. 


