
 
 

PROTOKOLL LANDSSTYRET 
 
Sted og tid: Telefonstyremøte, 13. desember 2005 kl. 19-20:30 
 
Til stede: Aili Keskitalo (leder), Martin Urheim (org nestleder), Ingrid Nordahl 

(styremedlem), Olav Andersen (styremedlem), Ing-Lill pavall 
(styremedlem), Janos Trosten (parl leder). Johan Ante Utsi 
(ungdomsutvalget) mistet telefonforbindelsen. 

 
Forfall: Káre Elle Partapuoli (ungdomsutvalgets leder) 

Jarle Jonassen (pol nestleder) 
   
Org nestleder Martin Urheim velges til å føre protokollen. Følgende forslag til 
saksliste ble enstemmig godkjent: 
 
SAKSLISTE: 
 
23/05  Orientering om organisasjonen og sekretariatet 
24/05  Ledelsen av organisasjonen frem til landsmøtet 
25/05  Godkjenning av protokoller 

- Godkjenne endring i landsmøteprotokollen 
- Orientering om landsstyreprotokollen av 13.10.05 og 

protokolltilførselen 
26/05  Finnmarkseiendommens styre 

- Drøfting av strategier 
 
 
23/05  Orientering om organisasjonen og sekretariatet 
 

Vedtak: Arbeidsutvalget tilsetter vikar for hovedsekretær i samråd med 
parlamentarisk lederskap.     
 
Enstemmig. 
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24/05  Ledelsen av organisasjonen frem til landsmøtet 
 
Vedtak: Landsstyret aksepterer Aili Keskitalos søknad om å fratre som 
leder for NSR. Org nestleder Martin Urheim vil fungere som leder i 
NSR frem til Landsmøtet 2006. 
 
Enstemmig. 
 

25/05  Godkjenning av protokoller 
 

- Godkjenne endring i landsmøteprotokollen 
 
Vedtak: Landsstyret vedtar en rettelse i sak 9.1. i landsmøteprotokollen. 
Føring av landsmøteprotokollen bør kvalitetssikres, noe som 
hovedsekretæren får ansvar for. 
 
Enstemmig. 
 
Orientering om landsstyreprotokollen av 13.10.05 og 
protokolltilførselen 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste landsstyremøte for en grundig 
gjennomgang. 
 
Vedtatt mot to stemmer. 
 

26/05  Finnmarkseiendommens styre 
- Drøfting av strategier 
 
Vedtak: Landsstyret har full tillit til at sametingets valgte 
styrerepresentanter i FE vil virkeliggjøre sametingets vedtak i sakene. 
Landsstyret støtter selvsagt Berit R Nilsen dersom hun ønsker å stille 
som styreleder i FE. Landsstyret har også tillit til at hun i samarbeid 
med NSR’s lederskap vil fremme en like god kandidat, dersom hun 
ikke vil stille selv.  
 
Enstemmig. 
 

Landsstyret takker Aili Keskitalo for hennes innsats som leder for organisasjonen 
NSR og ønsket henne lykke til i presidentvervet. Org nestleder Martin Urheim takket 
for tilliten som fung leder for NSR.  
 
Referent:       Rett utskrift: 
 
 
Martin Urheim     Heika N Skum 
Org nestleder     Hovedsekretær 
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