
Romssa	  Sámi	  Searvi	  –	  jahkečoahkkin	  2014	  
Tromsø	  sameforening	  –	  årsmøte	  2014	  
	  
Tid:	  torsdag	  20.3.2014,	  kl.	  18.00	  
Sted:	  Globus	  kafe,	  Storgata	  
Tilstede:	  Sauli	  Guttorm,	  Lene	  Antonsen,	  Piera	  Heaika	  Muotka,	  Ellen	  Marie	  
Jensen,	  Lene	  Rødmyr,	  Else	  Grete	  Broderstad,	  Hans	  Tømmervik,	  Camilla	  
Brattland,	  Lill	  Tove	  Fredriksen	  
	  
Saksliste:	  

1. Godkjenning av innkalling 
2. Årsmelding 2013 
3. Regnskap 2013 og revisjonsberetning 
4. Virksomhetsplan og budsjett for 2014 
5. Valg 
6. Uttalelse 

	  
Sak 1: Godkjenning av innkalling 
Vedtak:	  Innkallinga	  til	  årsmøtet	  ble	  enstemmig	  godkjent.	  
Sylvia	  Sollien	  ble	  valgt	  til	  møteleder.	  	  Piera	  Heaika	  Muotka	  ble	  valgt	  som	  sekretær.	  
Else	  Grete	  Broderstad og Hans Tømmervik ble valgt som protokollunderskrivere.	  
 
Sak 2: Årsmelding 2013 
Leder av RSS Sauli Guttorm la fram styrets innstilling til årsmeldinga. 
Forslag til endringer:  
 

1. endring, under avnsittet: 
Kursvirksomhet: 
Setninga: ”RSS har arrangert kurs i frynsing (lærer Risten Marja Inga) høsten 
2013 med 13 deltagere og det er starta opp kurs i koftesøm fra Karasjok/Tana-
området (lærer Marit Kemi) i mars 2014 med 9 påmeldte deltagere.” rettes til 
at setninga lyder slik: ”	  RSS har arrangert kurs i frynsing (lærer Risten Marja 
Inga) høsten 2014 med 13 deltagere og det er starta opp kurs i koftesøm fra 
Karasjok/Tana-området (lærer Marit Kemi) i mars 2014 med 9 påmeldte 
deltagere.” 

2. endring, under avsnittet: 
6. februar-komitéen:  
setninga ”Sauli Guttorm er oppnevnt av Tromsø kommune som leder av 6. 
februar-komiteen 2012-2014.” endres til å lyde slik: ”Sauli Guttorm er 
oppnevnt av Tromsø kommune som leder av 6. februar-komiteen 2011-2015” 

3. endring, under avsnittet: 
6. februar-komitéen: 
Følgende setning legges til: ”6. februar-komiteen er en kommunal komité er 
valgt for en fireårsperiode, som følger kommunen og fylkeskommunens 
valgperiode.” 

4. endring, legges til under avsnittet: 
Representasjon etc: 
Følgende to setninger legges til i begynnelsen av avsnittet: ”	  Marit Myrvoll er 
2. vara for Biret Risten Sara til NSRs landsstyre (2012-2014). 



Piera Heaika Muotka er leder av NSRs ungdomsutvalg, NSR-U og tiltredende 
medlem i landsstyret (2012-2014).” 

5. endring, under avsnittet: 
Medlemstall: 
Setninga: ”RSS-NSR hadde 63 betalende medlemmer ved utgangen av 2013.” 
endres til å lyde slik: ”RSS-NSR hadde 65 betalende medlemmer ved 
utgangen av 2013.” 
 

Vedtak: Årsmeldinga med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning 
Styremedlem Lene Antonsen la fram regnskap og revisjonsberetning. 
 
Vedtak: Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig vedtatt slik de foreligger i 
styrets innstilling. 
 
Sak 4: Virksomhetsplan og budsjett for 2014 
Lene Antonsen la fram styrets forslag til virksomhetsplan. 
	  
Til	  punktet	  	  ”Kurs”	  skal	  det	  legges	  til:	  
Setninga	  ”RSS	  vil	  arrangere	  minst	  to	  kurs	  innenfor	  duodji”	  endres	  til	  ”RSS	  vil	  
arrangere	  minst	  to	  kurs	  innenfor	  duodji	  eller	  andre	  aktuelle	  temaer”	  
	  
Som	  et	  forslag	  til	  styret	  og	  kulturutvalget,	  fremmer	  årsmøtet	  følgende	  innspill	  til	  
kursaktivitet:	  
joikekurs,	  jaktprøvekurs,	  matkurs/urtekurs,	  kurs	  i	  tradisjonell	  høsting,	  
frynsekurs	  
 
Vedtak: Virksomhetsplanen med endringer ble enstemmig vedtatt. Årsmøtet gir styret 
fullmakt til å vurdere hvordan man skal gjennomføre kontingentinnkrevingen i det 
kommende året 
 
Sak 5: Budsjett 
Lene la fram styrets forslag til budsjett. 
 
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt slik det foreligger i styrets innstilling. 
 
Sak 6: Valg 
Else-Grete la fram valgkomiteens innstilling. 
 
Leder:    Sauli Guttorm 
Styremedlemmer:  Camilla Brattland 
    Piera Heaika Muotka 
    Lene Rødmyr 
    Vidar Andersen 
 
Varamedlemmer: 1. Saija Stueng  
    2. Ellen Marie Jensen 
    3. Sylvia Sollien foreslås av årsmøtet som tredje vara.  
    



 
Revisorer: Hans Tømmervik  
   Årsmøtet foreslår Paul Danielsen som andre revisor 
 
Valgkomite: Årsmøtet foreslår Lene Antonsen som leder av valgkomitéen 

Janne Spaun 
   Máret Hildur Stueng 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling med endringsforlag ble enstemmig vedtatt. 
 
Valg av representanter til NSRs landsmøte 2014: 
Utføres på samme måte som tidligere år der delegatene er leder pluss øvrige som 
styret peker ut. 
  
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 6: Uttalelse 
Camilla la fram styrets forslag til uttalelse. 
 
Vedtak: Uttalelsen med endringer ble enstemmig vedtatt. Uttalelsen legges ved som 
vedlegg til protokollen.  
 
Årsmøtet oppfordrer videre styret til å sende uttalelsen til media. 
 
 
Årsmøtet ble hevet kl. 20:40 
 
 
 
 
 

Tromsø 20.03.14 
 
 

 
Piera Heaika Muotka,  

referent 
 

 

   
 
Else Grete Broderstad, 
protokollunderskriver 

                           
Hans Tømmervik, 

      protokollunderskriver 
	    
 
  



          Vedlegg  
 
Romssa Sámi Searvi / Tromsø sameforeningen – NSR 
 
 
Årsmøteuttalelse fra årsmøtet 20.03.2014 
 
 
Samisk hus i Tromsø 
 
Årsmøtet i Tromsø sameforening / Romssa Sámi Searvi - NSR har på årsmøtet 
den 20.03.2014 diskutert veien videre for et Samisk hus i Tromsø. Ved 
Sametingsvalget i 2013 gikk NSR i Gáisi valgkrets til valg på å jobbe for et 
Samisk hus i Tromsø. Dette er også et av punktene i den nye samarbeidsavtalen 
mellom Tromsø kommune og Sametinget. Oslo er så langt den eneste byen med 
et Samisk hus. Ellers finnes mange samiske språk- og kultursentre i samiske 
bygder og kommuner rundt omkring i landet.  Hvordan ser så ideen om et Samisk 
hus i Tromsø ut?  
 
 
Tromsø sameforening tok opp ideen om et samisk “kultur- og miljøhus” allerede i 
et kulturpolitisk program i 1987. Her ble det pekt på at Tromsø som et sentralt 
utdanningssted, et kulturelt sentrum for landsdelen og et viktig turistmål, bør ha 
mye å tjene på å gi et presentabelt bilde av byens samiske historie og kultur, og 
ikke minst dagens levende samiske kulturliv. 
 
 
Siden da har sameforeninga på ulike måter holdt saken varm, og selv initiert ulike 
typer samiske møteplasser i byen, med kursvirksomhet og ikke minst faste 
barnesamlinger gjennom hele 90-tallet. På 2000-tallet blei disse samlingene 
avløst av Samisk foreldrenettverk sine arrangement. Sameforeningas 
lørdagskafe har vært arrangert i over 30 år. Arctic Gallery i Grønnegata fungerte 
en stund som en samisk møteplass med kunstutstillinger og kafé, og en lang 
periode blei den drevet av sameforeninga. Dette ble imidlertid for 
arbeidskrevende for ei lita forening. Andre samiske lag og foreninger har også 
arrangert samiske møteplasser på ulike måter. Alle disse ulike møteplassene og 
initiativene har imidlertid en ting felles: de har vært arrangert av frivillige på ulike 
steder i Tromsø og har manglet koordinering.  
 
 
Midnight Sun Marathon’s arrangementer under paraplyen Samisk uke har 
etablert seg som en happening som kommunen er stolt av. Tromsø kommune 
har et samisk språksenter og kommunen har inngått en samarbeidsavtale med 
Sametinget. Flere og flere etterspør hvor de kan oppleve samisk språk og kultur. 
Et Samisk hus kan ikke minst være av interesse i forbindelse med økende 
turisme, særlig vinterturisme, i Tromsø-området. Før det sittende byrådet kom på 
banen satt sameforeninga i et utvalg for opprettelse av et Samisk hus i Tromsø. 
Etter at samarbeidsavtalen mellom kommunen og Sametinget kom på plass har 
det imidlertid vært stille. Vi ønsker nå å fylle denne stillheten med innhold.  
 
 



Hva er så behovene til samiske miljøer i Tromsø? Under Samisk uke arrangerte 
Tromsø sameforening en paneldebatt om veien videre for Samisk hus i Tromsø. 
Deltagerne pekte på helt basale behov på tvers av politiske skillelinjer, 
stedstilhørighet og generasjoner: en sosial møteplass, lokaler som egner seg for 
møter og kursvirksomhet, informasjon om samisktalende tjenester etc. På lengre 
sikt så deltagerne for seg et helt hus med mulighet for å leie av kontor (f.eks. for 
samiske bedrifter og organisasjoner, Sametinget, kunstnere, osv), samling av 
forskjellige tjenester, en kafé med utsalg av lokal duodji og andre produkter. På 
møtet oppfordret Sametinget til å sende en søknad med oversikt over behov og 
planer for en samisk møteplass i byen. Tromsø sameforening vil gjerne ta initiativ 
til et slikt prosjekt, i samarbeid med andre samiske miljøer og Tromsø kommune. 
Vi mener at det nå er på tide å realisere planene som har modnet i over 30 år om 
et Samisk hus i Tromsø. Er kommunen og byens befolkning klar for det samme?  
	  
 
 
 
 


