
Romssa Sámi Searvi – Stivračoahkkima beavdegirji 

Tromsø Sameforening – referat styremøte 
 
Áigi / Tid: 15.12.2016 kl. 19:00 

Báiki / Sted:  på jobben til Hilde 
Boahtán / Tilstede: Sauli Guttorm, Vidar Andersen, Hilde Pedersen, Lisa Pedersen 

Raimo Valle var med på tlf i sak 31 og 32, samt i orienteringssak om sametinget.  
 
 

Ášši/Sak 26. 2016  Diehtun / Til orientering 

● Enda ikke fått svar på om vi får gratis kurslokale til koftekurset vi har på Sommerlyst skole.  
Kurset går til slutten av januar. 

● Lulesamisk duodjekurs er ferdig, med ca 10 deltakere. Kun papirarbeid og fakturering gjenstår. 
● Medlemsmøte avholdt 17.11.2016 med 11 oppmøtte. 
● Beaivvas Sámi teahter: Tilbud om rabatt-billetter til medlemmer, lav respons men 9 billetter solgt. 
● Frifond-midler: Vi søkte driftsmidler og fikk innvilget kr 3520 for elleve medlemmer. Aktivitetsplan ble 

laget og lagt ved søknaden, denne kan tas opp på årsmøtet. 
● Vi orienterte om den nye situasjonen på Sametinget. 

 

Ášši/Sak 27. 2016   Medlemmer / medlemsinfo 

Medlemsinfo ble 9.12 sendt ut på epost til 135 medlemmer, tidligere medlemmer og sympatisører, med mål å 
få flere betalende medlemmer i år. Like etter “smalt det på sametinget” med den effekten at NSR fikk flere 
nye medlemmer. Vi har pr dato 90 medlemmer, herav 13 ungdomsmedlemmer. 
Vedtak: Styret ser på medlemslistene og sender en betalingspåminnelse til de som ikke har betalt.  
 

Ášši/Sak 28. 2016   Møteplan 2017  

Samekafé: Lørdag 14. januar -  Vidar - Aunegården  
Lørdag 11. februar - Lisa 
Lørdag 11. mars - Hilde 
Lørdag 8. april -  
Lørdag 13. mai -  
Lørdag 10. juni - 
 

Årsmøte: Torsdag 23. mars kl 19.00.  
 
Hva gjør vi 6. februar? Vi fronter ulike samiske arrangementer hele uka, men arrangerer ikke noe selv. 
Leder og nestleder er i Trondheim den uka.  Sauli trenger en stedfortreder i den kommunale 
6.februar-komiteen. Lisa spør noen unge medlemmer om de kan stille opp. 
 
Jubileumsåret 2017: “Pubkvelder”/kveldsarrangementer med ulike tema, f.eks populærvitenskapelige 
foredrag, små forestillinger, diktkveld, bildespill e.l. Vi drodlet rundt ulike ideer og spør medlemmer og 
kulturutvalget om innspill. Sender ut nyttårsbrev om dette.  



 

Ášši/Sak 29. 2016   Kurs 2017  

Enkelt duodjekurs med Sandra Márjá West i februar. Lisa sjekker kurstema, sliehppa, båndvev eller luesøm. 
Andre kurs? Vi har bedt medlemmer om tips til kurs og lærere uten respons foreløpig.  
 

Ášši/Sak 30. 2016   Ungdomsarbeid  

Uformelt spørsmål fra naboforening om å samarbeide om ungdomsarbeid, eller etablere felles 
ungdomsutvalg. Vi samler først våre egne ungdomsmedlemmer til et møte og sjekker ut hva ungdommen sjøl 
vil, ved å invitere dem til f.eks. pizzakveld.  
Hilde tar kontakt med John-Egil som er ungdom og vara til styret vårt og får igang noe.  
 

Ášši/Sak 31. 2016   Valg 2017 

Raimo Valle ble med på denne saken pr tlf og orienterte om valgstyrets arbeid: Valgstyret har avtalt møte 
med Ivgu mandag 19.12 på Vollan. Senja er også innkalt.  
 

Ášši/Sak 32. 2016   Eventuelt 

Sak: Fake samiske produkter  
Vår fantastiske by, som også er urfolksbyen Tromsø, blir mer og mer populær som turistdestinasjon. Det kommer 
mange nye aktører og det er viktig å være årvåken på at den utviklingen vi har sett i Finland med misbruk av 
samisk kultur og fake-sameprodukter ikke vinner innpass i byen vår.  
 
Tromsø sameforening-NSR vil ta initiativ til et møte med samiske miljø i Tromsø for å drøfte situasjonen , med 
tanke på et felles fremstøt mot turistnæringen og handelsstanden, slik at Tromsø formidler det ekte, det genuint 
samiske og kvalitet i alle ledd. Slik kan vi alle bli ambassadører for Tromsø og det samiske. 
 

 

 
Møtet hevet kl 22.00.        Referent / Čallit: Hilde Pedersen 
 


