
Romssa Sámi Searvi – Stivračoahkkima beavdegirji 

Tromsø Sameforening – Referat fra styremøte 
 
Áigi / Tid: 04.06.2015 kl. 19:00 

Báiki / Sted:  Garver Eidissens veg 40 hos Sauli 

Boahtán / Tilstede: Sauli Guttorm, Vidar Andersen, Lene Rødmyr og Hilde Pedersen, 

Sylvia Sollien, Karl Edvard Urheim, Tina Øwre. 

 

Ášši/Sak 17. 2015 Til orientering – mail til foreningen 

- Internasjonal uke 2015, 5.-13. juni.  

- Innvilget 8.000 kr fra Troms fylkeskommune, grunntilskudd til samiske kuturorganisasjoner. 

- Referat fra møte med Gaisi språksenter 5. mai gjennomgått. 

- Samisk kafe neste lørdag 12. juni. Ansvar: Vidar, sjekker sted. 

Ášši/Sak 18. 2015 Kulturutvalget 

Kulturutvalget var innkalt og møte med Sylvia Sollien, Karl-Edvard Urheim, Tina Øwre møtte. Marit 

Stueng møtte ikke. 

Kulturutvalget orienterte om planlagt høstfest i Tromsø 3. oktober, ref. prosjektbeskrivelse og 

budsjettoverslag med prosjektnavn “Samisk høstfest hele dagen”.  

 

Styret og kulturutvalget drøftet dette og kom fram til følgende: 

Leder Sauli må forhandle med lokalets eier om betingelser og økonomi, når det gjelder kveldsarr. 

Familie-/barnearrangement ønsker vi at skal være lokalisert på Tromsø museum, Tina og Piera Heaika 

får mandat til å lage avtaler om dette. 

Styret v/Sauli og Vidar setter opp budsjett og utformer søknad om midler til Sametinget, Scene Finnmark, 

Nordland fylkeskommune, Tromsø kommune og evt andre.  

Markedsføringsansvar: Lene, Tina, Sylvia og Hilde.  

Enstemmig vedtatt.  

Ášši/Sak 19. 2015 Gamme i Lavangsdalen 

Forespørsel fra Fylkesmannen i Troms om vi har kunnskap om gamme i Lavangsdalen, verneforslag 

kommer snart til høring. Vidar tar saken og ringer Nils Djupen om dette. 

Enstemmig vedtatt.  

Ášši/Sak 20. 2015 NAV 

NAV Troms og Tromsø skal samlokaliseres i nytt lokale. Tromsø kommune har samarbeidsavtale med 

Sametinget og det er vanlig at offentlige bygg i Tromsø skilter på samisk, og vi forventer at dette skjer i 

det nye Nav-bygget.  

Sauli sender inn dette til NAV.  

Enstemmig vedtatt.  

 

 

 



Ášši/Sak 21. 2015 Æresmedlem fyller 70 

Hans Ragnar Mathisen som var en av stifterne og er æresmedlem i RSS fyller 70 år og skal markere 

dette fredag 26. juni og 1. juli. Foreningen representeres ved Vidar Andersen den 1. juli, og flere fra 

styret hvis de er i byen den ene eller andre datoen. 

 

Ášši/Sak 22. 2015 Historien til foreningen 

Sauli har fått henvendelse fra Ester Fjellheim som har en del materiale hjemme, som vi kan hente.  

Sauli og Vidar tar saken.  

 

 

Møtet hevet kl 21:30. 

Referent / Čallit: Hilde Pedersen 


