
 
 
 
 
 
 

 
BEAVDEGIRJI - PROTOKOLL 

 
NSRa riikkastivrra telefovdnačoahkkim, ođđajagimánu 10.beaivvi 2006 dii. 18.00-19:30 
Telefonmøte i NSRs landsstyre 10.januar 2006 kl 18.00-19:30 
 
TIL STEDE: Martin Urheim (leder), Olav Andersen (styremedlem), Ingrid Nordahl 
(styremedlem), Ing-Lill Pavall (styremedlem), Aili Keskitalo (president), János Trosten (parl. 
leder), Káre-Elle Partapuoli (leder NSR:U). 
  

Ingrid Nordahl ble koblet inn på slutten av sak 1. Jarle Jonassen (pol. nestleder) ble av 
tekniske årsaker dessverre ikke koblet opp før under sak 6 eventuelt.  
  

Følgende saksliste ble enstemmig godkjent: 
  

ÁÁŠŠŠŠEELLIISSTTUU::    

 

Ášši 01/06 Áššit diehtun 

Ášši 02/06 Ášu ossosiid vuovdin 

Ášši 03/06 Fápmudus finánsakapitála geavaheapmi 

Ášši 04/06 Sámi Oahppolávdegotti ekonomálaš dilli 

Ášši 05/06 Girji válgalávdegoddai 

Ášši 06/06 Eara áššit 

 

SSAAKKSSLLIISSTTEE:: 

 

Sak 01/06 Referatsaker 

Sak 02/06 Salg av aksjene i Áššu 

Sak 03/06 Prokura og fullmakt til plassering av finanskapital 

Sak 04/06 Den økonomiske situasjonen i Samisk Studieutvalg 

Sak 05/06 Brev til valgkomitéen 

Sak 06/06 Andre saker 

 
Alle vedtak er enstemmige hvis ikke annet er angitt. 
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Sak 01/06 Referatsaker 
 
  1. Protokoll Landsstyret 13.12.05. 
 
  Dok.: - Utkast til LS-protokoll 13.12.05. 
 
  2. Støttesøknad fra Márkomeannu 
 
  Dok.: - Søknad fra Márkomeannu, datert 27.12.05 

 
3. AU’s ansettelse av hovedsekretær 
 
Dok.: - Arbeidskontrakt med Heaika Skum, 21.12.05. 
 
4. Kontorlokaler, kopimaskin m.m. 
 
Dok:  Brev fra Sis-Finnmarkku studenttaid ovttastus, 10.01.06 
 Oppsigelse av serviceavtale fra Kontor og grafisk as, 20.12.05 
 
5. Vedtak i sametingsgruppa om organisering. 

 
  Dok.: - Organisering av arbeidet i NSR’s sametingsgruppe, 7.12.05. 
 

6. Høringsuttalelse ang verneplan for rik lauvskog i Finnmark 
 

Dok.: - Brev fra Fylkesmannen i Finnmark til Direktoratet for 
Naturforvaltning, 19.12.05  

 
7. Avtale gjort av Sametingets representanter i Finnmarkseiendommen 

 
Dok. – Protokoll. János Trosten og Aili Keskitalo orienterte. 
 
Vedtak: Landsstyrets protokoll 13.12.05 godkjennes med én endring.  
 
Landsstyret er veldig stolt av festivalen Márkomeannu, hvor Stuornjárgga 
Sámenuorak er en av drivkreftene. Festivalen har høy kvalitet og er 
kulturpolitisk viktig. Imidlertid har ikke NSR midler avsatt til omsøkt 
prosjektstøtte, jf. Landsstyrets eget prinsippvedtak i 2002. Landsmøtet har 
heller ikke avsatt midler til slike tiltak.  
 
Referat 3-7 tas til orientering.  
 

Sak 02/06 Salg av aksjene i Áššu 
 
  Dok.: Avtale mellom NSR og Nordavis AS (Altaposten), 29.12.05 
 

Vedtak: Landsstyret godkjenner salg av NSR’s aksjepost på 32,5% i Sámi 
Aviisa OS for kr. 350.000 til Nordavis AS (Altaposten). Salgssummen tillegges 
egenkapitalen i NSR for 2005.   
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Sak 03/06 Prokura og fullmakt til plassering av finanskapital 
 
  Dok.: Landsmøtets vedtak i sak 9 Davvi Girji aksjenes salgssum. 
 

Vedtak: Åse Leinan, Regnskapsservice Alta AS og Heaika Nilsen Skum, 
NSR’s hovedsekretær, får fullmakt til å bevege alle NSR’s bankkonti hver for 
seg. 
 
Sak om plassering av finanskapital forberedes til neste møte i Landsstyret. 
 

Sak 04/06 Den økonomiske situasjonen i Samisk Studieutvalg 
 

Dok.: Notat fra SOL v/Henrik Hætta 09.01.06. 
 

Vedtak: Saken forberedes av AU og hovedsekretær til neste møte, med forslag 
til uttalelse fra NSR’s landsstyre. Saken reises som ny sak i Sametinget. 

 
Sak 05/06 Brev til valgkomitéen 

  
Dok.:  Landsstyrets brev til NSR’s valgkomité, 10.01.06  
 
Vedtak: NSR’s Landsstyre ber valgkomiteen iverksette sitt arbeid i henhold til 
brev av 10.01.06. Landsmøteprotokollen korrigeres med hensyn til valgperiode 
for medlemmet Johan Ante Utsi i NSR:U. Riktig periode er ett år, ikke to år, 
slik protokollen viser. Forøvrig viser landsmøtet til vedtak 13.12.05 om 
behovet for kvalitetssikring av føringen av landsmøteprotokollen. 
 

Sak 06/06 Andre saker 
 
1. Neste møte i Landsstyret 
 
Vedtak: Landsstyret inviterer til et felles møte mellom Landsstyret og 
sametingsgruppa i Kárásjohka helga 10.-12. februar 2006. Leder og parl. leder 
innkaller. 
 
2. Rasistiske uttalelser på NRK 
 
Vedtak: NSR-Norske Samers Riksforbund ber om at kringkastingssjef i NRK, 
Jon G. Bernander, offentlig beklager uttalelsene som NRKs 
ekspertkommentator kom med i under NM-finalen i volleyball mellom Tromsø 
og Nyborg lørdag 7.januar.  
 
Det var under overføringa av finalekampen i NRK at ekspertkommentatoren 
kom med uttalelser om at spilleren på Tromsølaget var same og at han håpet at 
spilleren hadde lagt igjen kniven hjemme. Slike uttalelser bidrar bare til å 
forsterke storsamfunnets negative syn på samene som et usivilisert og 
knivstikkende folk. 
 
Det er helt uakseptabelt at slike holdninger kommer til uttrykk under et 
sportsarrangement, samtidig som idretten bruker store ressurser på nettopp å 
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bekjempe samehets og rasisme. NSR kan ikke akseptere at NRK bidrar til å 
stigmatisere en folkegruppe gjennom slike uttalelser, og oppfordrer i stedet 
statskanalen til stå sammen med idrettsmiljøet i arbeidet for å stoppe rasistiske 
holdninger.  
 
Kringkastingssjef, Jon G. Bernander bør i tillegg til å offentlig å beklage 
uttalelsene, jobbe for en holdningsendring blant egne ansatte i NRK, slik at 
lignende uttalelser i fremtiden ikke sendes ut i radio og TV.  
 
3. Støtte til manneforeningen Dievddu’s holdningsskapende arbeid i 
Guovdageaidnu 
 
Vedtak: NSR - Norske Samers Riksforbund ser med glede på etableringa av 
foreninga Dievddut i Guovdageaidnu. Foreninga ønsker gjennom 
holdningsskapende arbeid å bekjempe seksuelle overgrep i det samiske 
samfunnet. NSR håper arbeidet vil gi positive virkninger og ønsker foreninga 
lykke til med sitt arbeid. 
 
Alle overgrep er like uakseptable, men overgrep mot barn, ungdom og kvinner 
er overrepresentert i antall anmeldte saker. I tillegg til å krenke grunnleggende 
menneskerettigheter, er overgrep krenkelser av barns spesielle rettigheter og 
krenkelser av likeverdet mellom kjønnene, som skal ligge som et fundament i 
alle samiske lokalsamfunn. 
 
Overgripssaker framhever et uakseptabelt menneskesyn. Slike holdninger 
hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn og må derfor bekjempes på alle 
måter. Enhver samfunnsborger har derfor ansvar for å gjøre det som er mulig 
for å forhindre ethvert overgrep. 
 
4. Nye saker.  
 
Landsstyremedlemmene reiste følgende nye saker: 
 

- Organisering av og eierskap til de samiske videregående skole er en 
aktuell sak.  

- Nordisk samekonvensjon sendes ut på høring jan/feb 06. Mulig 
landsmøtesak. 

 
 
Referent:     Rett utskrift: 
 
 
Martin Urheim    Heaika N Skum 
Leder      Hovedsekretær 
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