
NORGGA  SÁMIID RIIKKASEARVI 
Norske Samers Riksforbund 

 
BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL 

 

Čoahkkin/Møte Riikkastivrračoahkkin/landsstyremøte 2008/02 
 

Báiki/Sted: Rica Hotel Alta 

Áigi/Tid: 29.03.2008, kl./dii. 09.00 – 30.03.2008 kl./dii. 13.00 

Mielde/Deltakere: Silje Karine Muotka, jođiheaddji/leder 
Marit Einejord, org. nubbejođiheaddji/org. nestleder 
Trond Are Anti, pol. nubbejođiheaddji/pol. nestleder 
Kari Lifjell, riikkastivralahttu/landsstyremedlem 
Kjell Erland Pedersen, varrelahttu/varamedlem 
Servet riikkastivrii/Tiltredende landsstyremedlemmer: 
Aili Keskitalo, joavkojođiheaddji/gruppeleder 
Ol-Johan Gaup, NSR-N jođiheaddji / leder NSR-U 
 
Forfall: 
Thomas Andersen (hverken Christina Henriksen eller Paul Bendikk Jåma kunne 
møte som vara). 
Ellinor Marita Jåma (Kjell Erland Pedersen møtte som vara). 
 
Trond Are Anti ikke til stede under behandling av sakene 11/08, 12/08, 16/08 og 
23/08. Kari Lifjell ikke til stede under behandling av sakene 11/08 og 23/08. 

Earát/ Andre: Thomas E. Myrnes Nygård, čállingotti jođiheaddji / sekretariatsleder 

   Áššelisttu/Saksliste: Sak 08/08: Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sak 09/08: Referater 

Sak 10/08: Den nye sameretten, samerettsutvalget IIs innstilling, arbeid med denne

Sak 11/08: Retten til fiske utenfor havet i Finnmark, kystfiskeutvalgets innstilling 

Sak 12/08: Miljøpolitisk program 

Sak 13/08: Tillitspersonskonferanse om ny valgordning 

Sak 14/08: Medie- og kommunikasjonsstrategi 

Sak 15/08: Organisering av valgarbeidet i det sentrale valgstyret 

Sak 16/08: Samarbeidsinvitasjon fra Samenes Folkeforbund  

Sak 17/08: Fellesmøte med Samefolkets Parti 

Sak 18/08: Årsregnskap og årsavslutning 2007 

Sak 19/08: Budsjettrevidering 2008 

Sak 20/08: Instruks for sekretariatsleder 

Sak 21/08: Prokuraoverførsel bankkonti 

Sak 22/08: Gavereglement 

Sak 23/08: Eventuelt 

 

 
 
 



SAK 08/08 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 18/08 Årsregnskap og årsavslutning 2007 og sak 19/08 Budsjettrevidering 2008 utsettes til neste møte da 

årsregnskapet ikke er ferdigstilt fra regnskapsbyrået. 

Sak 22/08 Gavereglement trekkes. Saken er behandlet i LS-sak 16/07 og i samsvar med vedtak ferdigstilles 

reglementet av sekretariatsleder i samarbeid med AU. 

Til sak 23/08 Eventuelt ble innmeldt ny sak Tilstanden i lokallagene. 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg og endringer. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 09/08 Referater 

Vedtak: Landsstyret tar referatsakene til etterretning. Protokoll fra landsstyremøte 2008/01 godkjennes.  

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 10/08 Den nye sameretten – Samerettsutvalget IIs innstilling – arbeid med denne 

Vedtak: Landsstyret tar saken til etterretning og arbeider videre under fastlagt strategi. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 11/08 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark – Kystfiskeutvalgets innstilling 

Vedtak: Landsstyret takker kystfiskeutvalget og utvalgsleder Carsten Smith for arbeidet og uttrykker tilfredshet med 

kysfiskeutvalgets forslag som fremkommer i NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark. Landsstyret merker 

seg at forslaget fra Kystfiskeutvalget i stor grad er i samsvar med landsmøtevedtak fra  NSRs 39. landsmøte i 2007. 

Landsstyret er spesielt glad for at et enstemmig utvalg tar inn over seg det faktum at samiske fiskerirettigheter 

eksisterer, og at utvalget foreslår å anerkjenne dette i lovs form. Landsstyret vil selv være en aktiv premissleverandør 

i det videre arbeidet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 12/08 Miljøpolitisk plan 

Vedtak: Landsstyret arbeider videre med utarbeidingen av miljøpolitisk prinsipprogram som tas opp til behandling på 

landsmøtet 2009. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 13/08 Tillitspersonskonferanse om ny valgordning 

Vedtak: Landsstyret godkjenner forslag til vedtak med tillegg om at tillitspersonskonferansen forsøkes samkoordinert 

med valgprogramutvalgets møte i Tromsø 23.-25. mai. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 14/08 Medie- og kommunikasjonsstrategi 

Vedtak: Landsstyret initierer til utvikling av en overordnet og felles medie- og kommunikasjonsstrategi for 

sametingsvalget 2009. Strategien behandles og godkjennes i NSRs lederskap, NSRs sametingsgruppe samt NSRs 

landsstyre. 



Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 15/08 Organisering av valgarbeidet i det sentrale valgstyret 

Vedtak: Landsstyret beslutter å starte arbeidet med å registrere organisasjonen som en samepolitisk enhet med det 

formål å lette arbeidet med å stille til valg i samtlige sju nye valgkretser ved neste sametingsvalg. Landsstyret ser 

behovet for å organisere NSRs valgarbeid i forhold til ny valgordning for sametingsvalget og inviterer 

tillitspersonsapparatet til å delta i innsamling av underskrifter slik at man til landsmøtet i oktober 2008 kan registrere 

NSR som en samepolitisk enhet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 16/08 Samarbeidsinvitasjon fra Samenes Folkeforbund 

Vedtak: Landsstyret ser positivt på henvendelsen fra SFF og vil arbeide videre for å utvikle dette samarbeidet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 17/08 Fellesmøte med Samefolkets Parti 

Vedtak: Landsstyret er fornøyd med å ha avviklet et felles møte med SFPs landsstyre og arbeider videre med å 

klargjøre en sak om framtidige samarbeidsrelasjoner til NSRs landsmøte. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 18/08 Årsregnskap og årsavslutning 2007 

Utsatt til neste møte, ref. vedtak i sak 08/08. 

 

SAK 19/08 Budsjettrevidering 2008 

Utsatt til neste møte, ref. vedtak i sak 08/08. 

 

SAK 20/08 Instruks for sekretariatsleder 

Vedtak: Landsstyret godkjenner forslag til vedtak. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 21/08 Prokura og fullmakt til bankkonto 

Vedtak: Landsstyret delegerer sekretariatsleder Thomas Erlend Myrnes Nygård prokura og fullmakter i henhold til 

revidert instruks for sekretariatsleder vedtatt i landsstyresak 20/08 som gir sekretariatsleder fullmakt til å bevege 

samtlige av NSRs konti i henhold til budsjett og løpende utgifter. Landsstyret delegerer også fullmakter til Tana 

Regnskapskontor AS ved autorisert regnskapsfører Kåre Ballari til å bevege NSRs konti i henhold til avtale om 

regnskapsføringstjenester. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 22/08 Gavereglement 

Saken trukket, ref. vedtak i sak 08/08. 

 



SAK 23/08 Tilstanden i lokallagene 

Vedtak: Landsstyret tar orienteringen om lokallagsprosjektet til etterretning og arbeider videre med utvikling av 

lokallagsleddet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Referent  

Thomas Erlend Myrnes Nygård 


