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       Viiban/forfall:  

Aili Keskitalo, jođiheaddji/leder 
Gunn-Britt Retter, org. nubbejođiheaddji / org. nestleder 
Hugo Kalstad, sebrulasj/medlem 
Hallgeir Strifeldt, miellahttu/medlem 
Kari Lifjell, miellahttu/medlem 
Áile Javo, NSR ovdasteaddji Sámeráđđái / Sameråds-repr. for NSR  
Geir Tommy Pedersen, miellahttu parl. jođihangotti / medl. parl. lederskap 
 
Thomas Nygård Myrnes, sekretariatsleder/čállingotti jođiheaddji 
 
Inge Even Danielsen, pol. mubpieåejvie / pol. nestleder 
Saia Stueng, NSR-N jođiheaddji / leder NSR-U 
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Sak 24/11: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 25/11: Godkjenning av protokoll LS-møte 2011/03 
Sak 26/11: Referatsaker og orienteringer fra organisasjonsleddene 
Sak 27/11: Søknad om observatørmedlemskap i LNU 
Sak 28/11: Budsjettrevidering 2012 
Sak 29/11:  Sametingsvalg 2013 
Sak 30/11: Oppfølgingssak: areal- og ressursforvaltning 
Sak 31/11: Høring: omorganisering av reindriftsforvaltningen 
Sak 32/11: Høring: retningslinjer for behandling av kontraktsløse bygg i 

utmark 
Sak 33/11: Intern språkpolitikk i organisasjonen 
 

   

 
 

Sak 24/11: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Ingen saker til aktuelt, denne utgår da. Sak 31/11 Høring: 
omorganisering av reindriftsforvaltningen gis nytt navn Høring: avvikling av ordningen med områdestyrer. 
Landsstyret ber om at sakspapirer foreligger tidligere. 
Enstemmig vedtatt. 
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Sak 25/11: Godkjenning av protokoll LS-møte 2011/03 
Vedtak: Protokoll for LS-møte 2011/03 er godkjent gjennom epostkorrespondanse etter sirkulering av 
forslag til protokoll primo desember 2011. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 26/11:     Referatsaker og orienteringer fra organisasjonsleddene  
Vedtak: Landsstyret tar orienteringene fra sametingsgruppa, samerådsrepr., organisasjonen og 
sekretariatet til etterretning. Sekretariatsleder orienterte på vegne av NSR-U. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 27/11: Søknad om observatørstatus i LNU 
Vedtak: Landsstyret oversender sak om søknad om observatørmedlemsskap i LNU til NSR-U og 
gir ungdomsutvalget myndighet til å sammen med sekretariatsleder søke slikt medlemsskap i 
LNU for NSR. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 28/11:  Budsjettrevidering 2012 
Vedtak: Saken utsettes til neste landsstyremøte. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 29/11: Sametingsvalg 2013 
Vedtak: 

1. Landsstyret ber lokallagene og NSR-U om innspill til sammensetning av et programutvalg, og 
samtidig varsle om at prinsipp-program og handlingsprogram er landsmøtesaker. 
2. Landsstyret ber AU og sametingsgruppa om å sikre finansiering av programutvalget og 
sekretariatsfunksjon i 2012. Denne finansieringen må ta høyde for dialog med lokallagene. 
3. Landsstyret ber om at det i forbindelse med neste landsstyremøte arrangeres oppstartsseminar 
for programarbeidet, og at programutvalget deltar. 

 Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 30/11: Oppfølgingssak: areal- og ressursforvaltning 
Vedtak: Landsstyret tar orienteringene fra Hallgeir Strifeldt om Plan- og bygningsloven, samt 
fra Klemet Erland Hætta og Elin Henriksen om Finnmarkseiendommen til etterretning. 
Landsstyret bestiller studieopplegg fra Samisk studieforbund (SOL) om Plan- og bygningsloven 
som verktøy for å arbeide med samiske samfunns- og næringsinteresser. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 31/11: Høring: avvikling av ordningen med områdestyrer 
Vedtak: Landsstyret gir AU fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelse på bakgrunn av 
saksfremlegget og den etterfølgende diskusjonen i landsstyret. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 32/11: Høring: retningslinjer for behandling av kontraktsløse bygg i utmark 
Vedtak: Landsstyret gir AU fullmakt til å utarbeide og levere et høringssvar innen fristen 
31.01.2012 basert på diskusjonen i landsstyret. 
Enstemmig vedtatt. 
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Sak 33/11: Intern språkpolitikk i organisasjonen 
Vedtak: 

1. Landsstyret omdisponerer det budsjettvedtatte honorar til leder til styrking av 
språkarbeidet i organisasjonen. Sum inntil kroner 180.000 pr. år. 
2. Landsstyret vil sikre samisk språkbruk i organisasjonen i tråd med vedtektenes § 3 Språk 
gjennom prioriterte oppgaver for å styrke bruk av samiske språk i organisasjonen: 

• skriftlig informasjon fra sekretariatet skal foreligge på samisk og norsk, 
• samisk og norsk skal kunne brukes på fysiske landsstyremøter, 
• ved tilsetting prioriteres språkkompetanse, 
• språkkompetansen hos eksisterende ansatte styrkes, 
• tillitsvalgte oppfordres til å delta i språkkurs i regi av SOL. 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Referent: Thomas Myrnes Nygård 


