
NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI 
Norske Samers Riksforbund 

 
BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL 

 

Čoahkkin/Møte Riikkastivrračoahkkin/landsstyremøte 2008/03 
 

Báiki/Sted: Radisson SAS hotel Tromsø 

Áigi/Tid: 24.05.2008, kl./dii. 18.00–19.00 

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 
 
Forfall: 
Ingen forfall da møtet ble holdt ekstraordinært ifm. NSRs valgseminar 24.–25. mai; 
alle seminardeltakende landsstyremedlemmer møtte. Landsstyrets medlemmer var 
på forhånd informert om behov for møte. 
 

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

   Áššelisttu/Saksliste: Sak 24/08: Dato for neste landsstyremøte 

Sak 25/08: Prosess ved oppnevning av NSRs presidentkandidat til sametingsvalg ’09 

Sak 26/08: Dispensasjon fra NSRs vedtekter foran sametingsvalget 2009 

Sak 27/08: Oppfølging av intensjonsavtale om samarbeid med Samefolkets Parti 

 
 
SAK 24/08 Dato for neste landsstyremøte 

Vedtak: Siste ordinære landsstyremøte før NSRs landsmøte 2008 fastsettes til 22.–24. august i Alta. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 25/08 Prosess ved oppnevning av NSRs presidentkandidat til sametingsvalget 2009 

Vedtak: I forkant av NSRs landsmøte 2008 og landsmøtets utpeking av NSRs presidentkandidat til sametingsvalget 

2009 skal landsstyret som sentralt valgstyre foreslå presidentkandidat. AU forbereder saken til NSRs landsmøte den 

22.-24.august i Alta. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 26/08 Dispensasjon fra vedtektene foran sametingsvalget 2009 

I forbindelse med at sametingsvalget 2009 har ny kretssammensetning er det ikke lenger samsvar mellom NSRs 

vedtekter § 14.2 om valgstyrer på kretsnivå og § 2-4 i Sameloven om ny valgkretssammensetning. Delen av 

vedtektenes § 14.2 som lyder Valgstyrene skal være på minimum 3 og maksimum 5 medlemmer etter lokallagenes 

beslutning. Hvert lokallag i kretsen skal ha minimum ett medlem. Enkeltlokallag kan avstå fra å utpeke medlemmer. 



Deretter velges ytterligere ett medlem fra lokalaget med flest medlemmer foregående år, ett medlem fra det med 

nestflest osv., til maksimum 5 medlemmer må endres. 

 

Vedtak: Landsstyret dispenserer fra deler av § 14.2 i NSRs vedtekter fram til NSRs landsmøte 2008 godkjenner nye 

vedtekter. Landsstyret legger følgende endring av delteksten referert ovenfor til grunn som gjeldende § 14-2: ”NSRs 

valgstyrer på kretsnivå har ansvar for å planlegge, organisere og gjennomføre valgarbeid til Sametinget i kretsen. 

Valgstyrenes medlemmer, som må være medlemmer av NSR, utpekes av lokallagene i kretsen innen 1. september 

året før et valgår. Valgstyrene kan være på minimum 3 og maksimum 7 medlemmer etter lokallagenes beslutning. 

Hvert lokallag i kretsen skal ha minimum ett medlem i valgstyret. Enkeltlokallag kan avstå fra å utpeke medlemmer. 

Deretter kan velges ytterligere ett medlem fra lokallaget med flest medlemmer foregående år, ett medlem fra det med 

nestflest osv., til maksimum 7 medlemmer. I kretser med ett lokallag fungerer lokallaget som valgstyre. Valgstyrene 

konstituerer seg selv.” 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 27/08 Oppfølging av intensjonsavtale om samarbeid med Samefolkets Parti 

Vedtak: Landsstyret er glad for at SáB arbeider med problemstillingen og ser fram til samarbeid med partiet. 

Landsstyret delegerer til AU å diskutere nærmere med SáB om formålstjenlig samarbeidsmodell samt ferdigstille 

intensjonsavtale slik at denne kan være klar til endelig vedtak ved neste landsstyremøte. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Referent  

Thomas Erlend Myrnes Nygård 


