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1. Innledning 
Denne årsmeldingen tar for seg perioden 26. oktober 2008 til 3. september 2010, og legges 
fram for NSRs 41. landsmøte i Narvik 3.–5. september 2010. 
 
NSR avholdt sitt 40. landsmøte i Guovdageaidnu/Kautokeino 24.–26. oktober 2008. Lokal 
arrangør av jubileumslandsmøtet var Guovdageainnu sámiid searvi / Kautokeino 
sameforening. 
 
Det kan ikke vises til store fremskritt i de prinsipielle rettighetssakene på nasjonalt nivå. I 
forhold til Kystfiskeutvalgets innstilling, Samerettsutvalget IIs innstilling, selvbestemmelses-
spørsmål samt Nordisk Samekonvensjon baserer landsstyret derfor fortsatt sitt arbeid på 
uttalelser fra tidligere landsmøter. Vi står derimot ovenfor stadig nye utfordringer i forhold til 
blant annet konkretisering av rettigheter, selvbestemmelse og implementering av tidligere 
resultater. På den bakgrunn fremmer landsstyret saker for landsmøtet som omhandler vern av 
natur, forvaltning og eierskap av ressurser i samiske områder. 
 
I virksomhetsperioden fram til sametingsvalget 2009, ble mye av organisasjonens og 
tillitsvalgtapparatets ressurser bundet opp mot valgarbeidet. NSR arrangerte et valgseminar 
for organisasjonens kandidater, tillitsvalgte og stab i Tromsø 5.–7. juni 2009. NSR nådde ikke 
målsetningen om å etablere et stabilt flertall på Sametinget og vi driver vår politikk fra 
opposisjon. 
 
Organisasjonen har hatt driftstilskudd fra Sametinget på samme nivå som foregående år, noe 
som sikrer drift av organisasjonen, men som ikke gir handlingsrom i forhold til generell 
organisasjonsutvikling og profesjonalisering av sekretariatet. Arbeidet med å øke 
driftsinntektene må derfor være en prioritet for NSR fremover.  
 
Organisatorisk har landsstyret brukt tid på profesjonalisering av medlemsinnkreving. Dette er 
en tidkrevende prosess, men grunnlaget er lagt og utsending av medlemskontingentfaktura vil 
komme primo september. Dette vil sikre tilfredsstillende utvikling av det sentrale 
medlemsregisteret og frigjøre kapasitet i lokallagsleddet som i større grad kan rette fokus på å 
drive verving av medlemmer heller enn å bruke arbeid på administrasjon av medlemmene. 
 
Organisasjonen har hatt tilsatt sekretær i 30 % for ungdomsutvalget. Dette har vært en god  
avlastning for NSR-U, som dermed fikk frigjort kapasitet til å arbeide direkte med prosjekter 
og aktiviteter. NSR-U har også fått midler fra Frifond Organisasjon. Sekretariatet har under 
arbeid tillaging av interne retningslinjer for disse midlene som vil bli tilgjengeliggjort for 
lokallagene høsten 2010. 
 
Landsstyret har i 2010 rettet ekstra fokus på lokallagsarbeidet. Landsstyret har i større grad 
ønsket å kommunisere direkte med lokallagsledelsen, og har startet med å besøke lokallagene 
og håper med dette å komme i forkant i forhold til å tilby tjenester og hjelp eller bidra til 
positiv utvikling av grasrota i NSR. I neste omgang håper man å sikre og videreutvikle 
aktivitetene og økonomien i lokallagsleddet. 
 
Landsstyret har også jobbet for å være synlig i offentligheten på generell basis. 
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2. Organisasjonen 
 
2.1 Organisering 
NSR er et forbund av lokallag/sameforeninger i hele Norge. Landsmøtet i 2008 vedtok nye 
vedtekter og regler for listearbeid i NSR. NSRs landsstyre har lagt fram forslag til 
vedtektsendringer for NSR for landsmøtets behandling i 2010. NSR er i dag organisert på 
følgende måte:  
 Landsmøtet er forbundets høyeste organ; 
 landsstyret leder forbundet mellom landsmøtene. Det er vedtatt egen instruks som gir 

nærmere regler om landsstyrets arbeid; 
 arbeidsutvalget utøver myndighet på vegne av landsstyret; 
 leder er forbundets øverste leder; 
 ungdomsutvalget er valgt av landsmøtet med eget budsjett og arbeidsprogram; 
 sekretariatet i Guovdageaidnu/Kautokeino er landsstyrets og ungdomsutvalgets 

sekretariat; 
 sekretariatsleder rapporterer til landsstyret; 
 NSRs sametingsgruppe er en selvstendig enhet i organisasjonen og består av 13 

representanter valgt på NSRs valgprogram og på lister med NSR i navnet. 
Sametingsgruppa har eget organisasjonsnummer, styre og regnskap; 

 NSR er tilsluttet voksenopplæringsforbundet SOL – Samisk Studieutvalg. SOL har eget 
organisasjonsnummer, styre valgt av og regnskap vedtatt i NSRs landsmøte. 

 
2.2 Økonomi 
Regnskapsfører for NSR er Tana regnskapskontor AS, mens revisor er 
PriceWaterhouseCoopers A/S i Alta. Mer informasjon om økonomi gis under landsmøtesak 4 
Regnskap. NSR får på grunnlag av medlemstallet driftstilskudd fra Sametinget og tilskudd til 
barne- og ungdomsarbeid fra Fordelingsutvalget ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
I 2010 søkte og fikk NSR for første gang innvilget støtte fra Frifond Organisasjon som 
forvalter spillemidler fra Norsk Tippings overskudd til barne- og ungdomsarbeid. Disse 
midlene framkommer foreløpig ikke i budsjett eller regnskap, beløpet er i størrelsesorden 
kroner 105.000. Det arbeides med interne rutiner og regler for forvaltning av disse midlene 
som vil bli utlyst internt i organisasjonen høsten 2010. 
 
2.3 Medlemmer 
Medlemmene i NSR er organisert gjennom lokallagene, som rapporterer medlemstall for 
foregående år innen 1. mars hvert år. Det åpnes i særskilte tilfeller for direktemedlemsskap 
innvilget av landsstyret ved sekretariatsleder. (NSR hadde i 2008 ett direktemedlem og i 2009 
tre direktemedlemmer.) Det medfører et stort arbeid for lokallagene å kreve inn kontingent, et 
arbeid som gjøres dobbelt da sekretariatet likevel må ha et sentralt medlemsregister samt følge 
opp krav fra bevilgende myndigheter ift. medlemsbasen. En sentralisering av medlems-
innkreving er vedtatt i virksomhetsplan fra landsmøtet 2007, som ledd i å lette lokallags-
arbeidet samt berede grunnen for en mer profesjonalisert medlemsoppfølging. Sentral 
kontingentinnkreving ble derfor gjennomført som et forsøksprosjekt for 3 utvalgte lokallag 
høsten 2008. Erfaringene viste at kontingentinnkrevingen krevde store personell- og økonomi-
ressurser og innføring av sentral kontingentinnkreving ble av landsstyret vedtatt utsatt til 
2010. Det arbeides i august 2010 med den praktiske gjennomføringen. For 2011 vil denne 
utsendelsen komme primo januar. Lokallagene vil slik kunne bruke sine administrative 
ressurser på dette området til å verve medlemmer. Medlemstallet for 2009 viser et rekordlavt 
medlemstall. Det er også klart at tallet på barne- og ungdomsmedlemmer ikke passerer 100 i 
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tallet, noe som gjør at NSR ikke vil få støtte fra Frifond Organisasjon for 2011, samt at man 
går over fra driftstilskudd til uttrappingstilskudd hos Fordelingsutvalget og slik får halvert sin 
støtte derfra. Dette viser med tydelighet behovet for en profesjonalisert medlemsinnkreving 
og -oppfølging, og et fokus i lokallagene på verving av medlemmer. Selv om medlemstallet 
for hele organisasjonen minket med en femtedel er det en positiv tendens at de mindre 
lokallagene stabiliserer eller øker medlemstallet. 
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2.5 Medlemsinformasjon 
Hjemmesidene til NSR (www.nsr.no) er hovedinformasjonskanalen for NSR. Det blir lagt ut 
nyheter der både fra lokallag, sametingsgruppa og NSR sentralt. Hjemmesidene er godt 
besøkt, og brukes jevnlig av samisk media som kilde til nyhetssaker. 
 
NSR bruker aktivt epost i sin kommunikajson med lokallagene og tillitsvalgte og alle lokallag 
og utvalg i organisasjonen har sine egne epostadresser. Grunnet ulike forhold i administrasjon 
og politisk ledelse har utsending av nyhetsbrev ikke blitt fulgt opp i 2009 og 2010. 
 

3. Landsstyret 
 
3.1 Møtevirksomhet 
Landstyret har avholdt følgende møter i perioden: 
 

Når Møte Hvor 
13.12.2008 Landsstyremøte 2008/08, behandlet sakene 53-63/08 Oslo 
07.-08.02.2008 Landsstyremøte 2009/01, behandlet sakene 01-08/09 Tromsø 
06.07.2009 Landsstyremøte 2009/02, behandlet sakene 09-20/09 Telefon 
17.09.2009 Landsstyremøte 2009/03, behandlet sakene 21-23/09 Telefon 
29.09.2009 Landsstyremøte 2009/04, behandlet sakene 24-26/09 Telefon 
23.-24.01.2010 Landsstyremøte 2010/01, behandlet sakene 01-15/2010 Tromsø 
03.08.2010 Landsstyremøte 2010/02, behandlet sakene 16-17/2010 Telefon 
10.08.2010 Landsstyremøte 2010/03, behandlet sakene 18-21/2010 Telefon 
18.08.2010 Landsstyremøte 2010/04, behandlet sakene 22-x/2010 Telefon 
26.08.2010 Landsstyremøte 2010/05, behandlet sakene x-y/2010 Telefon 
02.09.2010 Landsstyremøte 2010/06, behandlet sakene y-z/2010 Narvik 

 
Landsstyret har bl.a. fattet vedtak i følgende saker (les møteprotokollene på 
http://www.nsr.no/website.aspx?displayid=10818): 

 Sametingsvalget 2009 
 Uttalelse til NOU 2007:13 Den nye sameretten 
 Evaluering av bruk av Sametingets tospråklighetsmidler 
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 Partnerskapsinngåelse i Internasjonalt Barentssekretariats prosjekt ”Indigenous 
Entrepreneurship” 

 Uttalse til nasjonalparkprosesser: Øvre Anárjohka og Goahteluoppal 
 Helsepolitisk program for NSR 
 Nedlegging av samiske skoler og utdanningstilbud 
 Tilslutning til Samerådets Rovaniemi-deklarasjon 
 Innmelding i Frivillighet Norge 

 
3.2 Politisk virksomhet 
Årsskiftet 2008–2009 ble NSR registrert som samepolitisk enhet. Dette letter inngangs-
kravene organisasjonen får til å stille lister ved sametingsvalg. 
 
Virksomhetsplanen 2009–2013 ber landsstyret ta sikte på at landsmøtet 2010 skal behandle en 
politisk plan for samisk helse- og omsorg. Dette er et svært omfattende arbeid, og landsstyret 
har valgt å begrense oppgaven i denne omgang til kun å omfatte området helse og fremmer 
for landsmøtet 2010 et forslag til helsepolitisk program for Norske Samers Riksforbund. 
Programmet tar opp tre områder spesielt: (i) Samisk innhold i helsetjenestene, (ii) strukturer i 
forhold til samiske helsetjenester og (iii) fremtidsperspektiver på samisk helse. Forslaget til 
helsepolitisk program ble sendt til en referansegruppe for kommentarer. 
 
2009 var valgår og mye arbeid dreide seg om sametingsvalget. Landsstyret har som sentralt 
valgstyre hatt ansvaret for å koordinere forberedelsene til og gjennomføringen av valg-
arbeidet. Dette arbeidet har innbefattet strategivalg, ferdigstillelse av valgprogrammet, 
ansettelse av valgkampleder (Martin Rimpi), oppfølging av dannelse av valgstyrer og lokale 
nominasjoner, møter med samarbeidspartnere, intern opplæring og koordinering, arrangering 
av valgseminar for organisasjonen samt evaluering av valget. NSR stilte liste i alle 7 valg-
kretser, i Østre valgkrets i samarbeid med Samefolkets parti, og kom inn på Sametinget med 
13 representanter. Landsstyret etablerte et forhandlingsutvalg i etterkant av valget. Det lyktes 
ikke å samle et flertall bak NSRs forslag til sametingsråd, og NSR arbeider derfor i 
opposisjon i sametingsperioden 2009–2013. Sametingsgruppa legger fram sin egen beretning 
for landsmøtet, som omhandler arbeidet på Sametinget.  
 
Pågående rettighetssaker som Nordisk samekonvensjon, Samerettsutvalgets innstilling for 
områdene fra Tromsø og sørover og Kystfiskeutvalgets innstilling har ikke hatt nevneverdig 
fremgang nasjonalt i perioden. Politikken vi har utformet på området er dermed ikke 
implementert og uttalelsene som er utarbeidet blir fortsatt brukt som grunnlagsdokument for 
det politiske arbeidet på området. Høringsuttalelsen til Samerettsutvalgets innstilling II ble 
ferdigstilt i denne beretningsperioden. 
 
I oktober 2009 ble det kjent at Fiskeriminister Helga Pedersen på siste dag som minister sa at 
det ikke finnes sjøsamiske fiskerirettigheter og at en tildeling av 3000 tonn ekstra torskekvote 
skulle være en gavepakke som folk ved kysten i Nord-Troms og Finnmark skulle leve av. 
Mange tolket det dit hen at hun med dette la Kystfiskeutvalgets innstilling i en skuff. NSR tok 
derfor et initiativ til å etablere brede allianser i en felles front for å utarbeide strategier for å 
sikre rettighetene og arrangerte sammen med Bivdi – sjøsamisk fangst og fiskeriorganiasjon 
og Fjordfiskernes forening et møte i Karasjok november 2009 for å diskutere tiltak. Dette ble 
fulgt opp med en søknad til Sametinget om å arrangere et arbeidsseminar der et bredt spekter 
av interesser kunne samles for å jobbe fram en strategi. Denne søknaden ble avslått av 
sametingsrådet. Vi arbeider likevel fortsatt med å dele informasjon med disse aktørene, og har 
gjennom sametingsgruppa deltatt i konsultasjoner med Kyst- og fiskeridepartementet. 
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Konsultasjonene startet opp i mars måned 2010. NSRs uttalelse fra landsmøtet 2008 til saken 
danner fortsatt grunnlaget for vår posisjon i saken. 
 
NSR deltok på møtet i forbindelse med FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og 
fundamentale friheter for urfolk, James Anayas offisielle besøk til det samiske folk, sammen 
med andre samiske organisasjoner i Rovaniemi. Etter innspill og i samarbeid med lokallag tok 
vi opp samiske barns rettigheter i møte med det offentlig apparatet og barnevern. Dette var 
saker som også var tema i NSRs høringsuttalelse i forbindelse med Norges 19./20. rapport til 
FNs rasediskrimmineringskomité (CERD) i juli 2009. 
 
3.3 Høringsuttalelser 
NSR har avgitt høringsuttalelser i følgende saker: 

 Sametingsvalget – forskrift om valg til Sametinget 
 Norges 19./20. rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD); 
 NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark samt kap. 22 av NOU 2007:13 

Den nye sameretten 
 NOU 2007:13 Den nye sameretten 
 Mulig utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark – oppstartsmelding med høring av 

utkast til utredningsprogram; 
 420 kV-nett Balsfjord–Hammerfest; 
 Bruk av religiøst og politisk betingede plagg og symboler i domstolene; 
 Utkast til ny Jordskiftelov  
 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014; 
 Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger v/ Samisk Høgskole 
 Forslag til ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet 

 
Utover uttalelser i formelle høringer blir NSR iblant bedt om å uttale seg i aktuelle saker til 
offentlige myndigheter og andre. Som eksempel kan nevnes at NSR avga uttalelse til Troms 
og Finnmark statsadvokatembeder som ba om uttalelse i høyesterettssak om slaktemetoder. 
 
3.4 Utvalg 
I forbindelse Sametingsvalget 2009 nedsatte landsstyret et forhandlingsutvalg med mandat til 
å forhandle med mindre gruppering med målsetting om å etablere et flertall på Sametinget for 
de neste fire år. Utvalget besto av Klemet Erland Hætta (leder), Randi A. Skum, Inge Even 
Danielsen, Lemet-Jon Ivvár og Aili Keskitalo. 
 
Landsstyret nedsatte arbeidsgruppe/referansegruppe ved utarbeidelsen av forslag til 
helsepolitisk program for Norske Samers Riksforbund. Utvalget besto av Anne Dalheim 
(leder), Egil Utsi, Rita Alise Porsanger og Tone Finnesen. 
 
3.5 Representasjon 
DATO STED KONFERANSE/HENDELSE REPRESENTANT 
29.-31.10.2008 Rovaniemi Samekonferansen Sven-Roald Nystø, Geir 

Tommy Pedersen, Áile Javo, 
Ol Johan Gaup, Annele Gaup, 
Lars Andreassen, Håkon 
Eriksen og Nanna Thomassen 

21.-23.11.2008 Stockholm ”Tjeihelg” i regi av Sametinget på svensk side Leder Aili Keskitalo 
25.11.2008 Oslo KKDs biblioteks- og digitaliseringskonferanse LS-medl. Kari Lifjell 
28.11.2008 Alta Begravelse Org.nestleder G.B Retter 
19.-21.01.2009 Tromsø Arctic Frontiers Leder Aili Keskitalo 

Org.nestleder G.B.Retter 
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19.02.2009 Hattfjelldal Møte med Maadtoej Sijte NSR Leder Aili Keskitalo 
20.-21.02.2009 Hattfjelldal Villkvinneseminar Leder Aili Keskitalo 
22.02.2009 Hemnes Møte med Hemnes sameforening Leder Aili Keskitalo 
2.03.3009 Karasjok Seminar med Berit Ås, NissonForum Leder Aili Keskitalo 
18.03.2009 Karasjok Åpent møte med UNPFII Leder Aili Keskitalo 
21.04.2009 Kautokeino Møte med Fordelingsutvalgets sekretariat Sekretariatsleder Nygård 
23.05.2009 Alta Årsmøte Bivdi Silje Muotka 
2.06.2009 Hattfjelldal Folkemøte om SRU2 Leder Aili Keskitalo 
3.06.2009 Snåsa Folkemøte om SRU2 Leder Aili Keskitalo 
4.06.2009 Røros Folkemøte om SRU2 Leder Aili Keskitalo 
16.06.2009 Oslo Møte med Fordelingsutvalget og BUFDIR Sekretariatsleder Nygård 
19.06.2009 Kautokeino Generalforsamling Beaivváš Leder Aili Keskitalo 
3.-4.07.2009 Tana Skiippagurra-festivalen Leder Aili Keskitalo 

Org.nestleder G.B Retter 
8.07.2009 Kjøllefjord Chrisfestivalen Leder Aili Keskitalo 

Org.nestleder G.B Retter 
4.07.2009 Vestertana Sjøsamiske dager  Leder Aili Keskitalo 

Org.nestleder G.B Retter 
16.-19.07.2009 Manndalen Riddu Riđđu Leder Aili Keskitalo 
31.7.-2.8.2009  Márkomeannu Leder Aili Keskitalo 
15.08.2009 Alta Åpent møte om oppdrett og fjordfiske Leder Aili Keskitalo 
26.08.2009 Kirkenes Konferanse: De viktige kvinnfolkan Leder Aili Keskitalo 

Org.nestleder G.B Retter 
31.08.2009 Mo i Rana Debattmøte sametingsvalget Leder Aili Keskitalo 
29.08.2009 Varangerbotn Vuonnamárkánat Leder Aili Keskitalo 
04.09.2009 Oslo Høstfest/kulturarr. Oslo sameforening NSR Leder Aili Keskitalo 
11.09.2009 Kautokeino Folkemøte, NRK Sámi Radio Leder Aili Keskitalo 
02.10.2009 Tana  Premiere på filmen “Kasta på land” Leder Aili Keskitalo 
13.10.2009 Karasjok Åpning av det 6. Sameting Sekr.leder Nygård 
20.10.2009 Máze Begravelse Leder Aili Keskitalo 
23.10.2009 Tana Begravelse Leder Aili Keskitalo 
31.10.2009 Bergen Bergen sameforening NSR 40 år, jub.markering Ungd.sekr. KE Partapuoli 
31.10.2009 Lakselv Møte med sjølaksefiskeforeningene Leder Aili Keskitalo 
24.-26.01.2010 Tromsø Arctic Frontiers Leder Aili Keskitalo 
3.11.2009 Kautokeino Åpning av Diehtosiida Leder Aili Keskitalo 
10.-11.11.2009 Asker BLDs kontaktkonferanse Sekretariatsleder Nygård 

Ove Stødle 
10.11.2009 Kautokeino Presentasjon av nytt teaterbygg for Beaivváš Leder Aili Keskitalo 
15.11.2009 Karasjok Åpent møte om Kystfiskeutvalget: NSR, Bivdi og 

Fjordfiskerforeninga 
Leder, org. nestleder G.B. 
Retter, NSRs 
sametingsrepresentanter, 
sekretariatsleder Nygård 

26.11.2009 Tana Folkemøte om Kystfiskeutvalget Leder Aili Keskitalo 
Org.nestleder G.B Retter 

27.11.2009 Lakselv Folkemøte om Kystfiskeutvalget Leder Aili Keskitalo 
Org.nestleder G.B Retter 
Parl. nestleder Geir Tommy 
Pedersen 

04.-05.02.2010 Kirkenes Barents urfolkskongress: Co-existence in the Arctic Org. nestleder G.B. Retter 
Parl. nestleder G.T. Pedersen 

08.03.2010 Karasjok Sametingets likestillingsseminar i anledning den 
internasjonale kvinnedagen 

Sekretariatsleder Nygård 

25.03.2010 Lillehammer Årsmøte Mjøsa og omegn sameforening NSR Org. nestleder G.B.Retter 
Sekretariatsleder Nygård 

Påska Kautokeino Debatt om kystfiske på Samisk Filmfestival Parl.leder Geir Tommy 
Pedersen 

14.-16.04.2010 Rovaniemi, 
Finland 

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og 
fundamentale friheter for urfolk, James Anayas 
besøk hos det samiske folk 

Org.nestleder G.B Retter 
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18.04.2010 Tana Årsmøte Tana sameforening NSR Org. nestleder G.B.Retter 
19.04.2010 Tana Årsmøte Tanabredden sameforening NSR Org. nestleder G.B.Retter 
11.05.2010 Kautokeino Besøk i sekretariatet av tre samiske organisasjoner 

fra russisk side: Nasjonal Kulturautonomi for det 
samiske folk i hhv. Lovozero, Monchegorsk og 
Apatity-Kirovsk kommuner 

Sekr.leder Nygård 

21.05.2010 Kautokeino Generalforsamling Beaivváš sámi našunalteáhter Heaika Hætta 
21.05.2010 Karasjok Bolivias President Evo Morales’ besøk på 

Sametinget 
Org.nestleder G.B Retter 

09.06.2010 Oslo Møte Fordelingsutvalget og BUFDIR Sekretariatsleder Nygård 
12.06.2010 Sommarøya NRL Landsmøte, middag Org.nestleder G.B Retter 
22.06.2010 Vadsø Åpent møte: FEFOs arbeid med strategisk plan 

Tema: FeFo som arealforvalter/grunneier
Org.nestleder G.B Retter 

30.06.2010 Alta Møte med Samenes Folkeforbund (SFF) Leder Aili Keskitalo 
Sekretariatsleder Nygård 

16.07.2010 Oslo Begravelse Sven Roald Nystø 
25.08.2010 Kautokeino Åpent møte: FEFOs arbeid med strategisk plan 

Tema: Utmarks-forvaltning
Leder Aili Keskitalo 

26.08.2010 Alta Åpent møte: FEFOs arbeid med strategisk plan 
Tema: FeFo som arealforvalter/grunneier og 
Utmarks-forvaltning (OBS to møter)

Silje Muotka 

31.08.2010 Tana Åpent møte: FEFOs arbeid med strategisk plan 
Tema: Utmarks-forvaltning

Org.nestleder G.B Retter 

 
3.6. Landsstyrets arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalget (AU) har bestått av: leder Aili Keskitalo, organisatorisk nestleder Gunn-Britt 
Retter og politisk nestleder Trond Are Anti og har ledet organisasjonen mellom 
landsstyremøtene. AU har i perioden avholdt følgende møter: 
 

Når Møte Hvor 
11.11.2008 AU Telefon 
13.01.2009 AU og gruppesekretær Karasjok 
16.02.2009 AU Telefon 
05.03.2009 AU og valgstab Telefon 
08.03.2010 AU og sametingsgruppas parlamentariske lederskap Telefon 
 
AU har i tillegg frekvent holdt telefonmøter med valgstaben vår og høst 2009. 

 
 
4. NSRs andre organ 
 
4.1 Lokallag 
Norske Samers Riksforbund har i dag 24 aktive lokallag fra Nesseby i nordøst til Oslo i sør. 
Som aktive lokallag i NSR regnes lokallagene som har avgitt medlemsrapportering til NSR 
for det foregående året. 
 
Lokallagene driver et viktig kulturarbeid i sine lokalsamfunn innenfor festivaler, konserter, 
kurs, 6. februar-arrangement, drift av samiske hus, barnehager, institusjoner og mer. I 
perioden har Porsanger sameforening og Nordkapp sameforening slått seg sammen under 
Porsanger sameforenings navn. Bergen sameforening feiret 40 år 2009 i med jubileumsfest og 
konsert med Max Mackhé. Salten sameforening feiret samme år 30 år med konserter med 
Sofia Jannok og Lárssa. 
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I tillegg til at sameforeningene kontinuerlig holder kurs i regi av bl.a. SOL (for eksempel 
språkkurs, sledelagingskurs, koftesyingskurs, knivsløydkurs, tinnbroderingskurs, 
kjøttrøykingskurs), fremmes ulike kulturaktiviteter og politisk virke, som blant annet dette: 
Karasjok sameforening holdt joikekonkurranse for ungdom; Alta sameforening var 
medarrangør av samisk vinterfest med konserter, seminarer og utstillinger; Hinnøy og omegn 
sameforening arbeidet videre med samisk skilting i Skånland og kunne feire positivt 
kommunalt vedtak om de tre første samiske veiskilt; Tromsø sameforening har over en 
periode holdt samekafé annenhver lørdag; Oslo sameforening arrangerte i tillegg til de stadige 
temakveldene med sosialt samvær og kulturelt virke høstfest med konserter og ulike innslag; 
Sør-Trøndelag og Hedmark sameforening er engasjert i prosjektet Samisk Rom 2017, en 
oppkjøring til 100-års-jubileet for det første allsamiske møtet i Trondheim. 
 
4.2 Ungdomsutvalget (NSR-U) 
NSR-U er i perioden ledet av Ol Johan Gaup. Ungdomsutvalget legger frem egen årsmelding 
for NSRs landsmøte. 
 
NSR-U ved leder tiltrer NSRs landsstyre og får gjennom dette informasjon om NSRs 
virksomhet og mulighet for å påvirke landsstyrets vedtak direkte. Det har utviklet seg en 
sedvane på at NSR-U lar seg representere i landsstyret ved et annet utvalgsmedlem i de 
tilfeller leder ikke kan møte. 
 
I perioden 1. mars 2009 til 31. juli 2010 var Káre-Elle Partapuoli tilsatt som sekretær i 30 % 
stilling for NSRs ungdomsutvalg. 
 
4.3 Samisk studieutvalg (SOL) 
Leder av styret for SOL har vært Kirsti Guvsám. SOL legger frem sin egen årsmelding for 
landsmøtet i NSR. 
 
Det er gjennomført et møte mellom NSRs leder og SOL-styret sommeren 2010. SOLs 
framtidige organisering ble diskutert, og det fremmes sak om dette til landsmøtet 2010. 
 
4.4 Sametingsgruppa 
NSRs sametingsgruppe ledes av opposisjonsleder Aili Keskitalo. Sametingsgruppas 
parlamentariske lederskap består for øvrig av nestleder Geir Tommy Pedersen og medlem 
Ann-Mari Thomassen. Silje Muotka er varamedlem til gruppeledelsen. 
 
4.5 NSRs lederskap 
NSRs lederskap består av NSR leder, sametingsgruppas parlamentariske leder (inneværende 
periode innehar Aili Keskitalo begge posisjoner), samt sametingspresidenten når NSR har 
dette vervet. I tillegg kan lederskapet velge å trekke inn andre i arbeidet ved behov. I denne 
perioden har lederskapet vært praktisert som NSRs AU og sametingsgruppas parlamentariske 
lederskap. Dermed har NSRs ledere jevnlig konsultert hverandre under arbeidet med viktige 
politiske og organisatoriske saker. 
 
4.6 Sekretariatet 
NSRs sekretariat holder til i Ájastealli 3 i Guovdageaidnu/Kautokeino hvor man leier 
kontorlokaler sammen med SOL hos Kautokeino Arbeidssenter. I august 2009 flyttet 
sekretariatet internt på samme adresse. Ved flyttingen ble det investert i nye kontormøbler og 
man kan nå presentere trivelige og praktiske arbeidsomgivelser for ansatte og besøkende. 
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NSR har i 2009 inngått tariffavtale med og sluttet seg til Fagforbundets overenskomst for sine 
ansatte. Derigjennom følger også pensjonsavtale gjennom LO/NHO-ordningene. 
 
Thomas Myrnes Nygård ble ansatt som sekretariatsleder fra 15.02.2008, i 2008 i perioder i 70 
% og andre perioder i 100 % stilling, men fra og med 1. januar 2009 fast ansatt i 100 % 
stilling. Det er vedtatt instruks for NSRs sekretariatsleder, sist revidert i landsstyresak 
20/2008. I tillegg til at sekretariatsleder jobber for landsstyret og organisasjonen for øvrig har 
stillingen også i perioden etter sametingsvalget 2009 fungert som gruppesekretær for 
sametingsgruppa, en tjeneste sametingsgruppa kjøper av organisasjonen. Sekretariatsleder har 
deltatt på følgende endagskurs i regi av VOFO i perioden: Endringsprosesser i frivillige 
organisasjoner; Ledelse av frivillige organisasjoner; Motivasjon for læring og deltakelse. 
 
Sekretariatet hadde Káre-Elle Partapuoli i fast 30 % stilling som utvalgssekretær for NSR-U i 
perioden fra mars 2009 ut juli 2010. 
 
Som valgkampleder var Martin Rimpi ansatt i 50 % stilling i perioden 15.01.–30.09.2009. 
 
Som renholder er Inga Kristine Vars ansatt fra 13.02.2009. Arbeidstid er 2 timer ukentlig. 
 
4.7 Samerådet 
NSRs representanter i Samerådet er Áile Javo med vara Káre-Elle Partapuoli og Geir Tommy 
Pedersen med vara Trond Are Anti. Disse er valgt av landsstyret i landsstyresak 34/2008 og 
har funksjonstid 2008–2012. 
 
4.8 Prosjektdeltakelse og liknende  
Igangsatt prosjekt om Kystfiskeutvalget fikk avslag på støtte fra Sametinget, se pkt. 3.2. 
 
NSR tegnet i 2009 medlemsskap i paraply- og interesseorganisasjonen Frivillighet Norge. 
Frivillighet Norge har brorparten av Norges frivillige organisasjoner som medlem og jobber 
opp mot sentrale myndigheter for å bedre rammevilkårene for frivillig arbeid. 
 
Indigenous Entrepreneurship er et prosjekt ledet av det Internasjonale Baretnssekretariatet og 
finansieres hovedsakelig gjennom Interreg-midler fra ”Delprogram Sápmi – grenseløs 
utvikling”. Svenske Samernas Riksförbund i Sverige står som prosjekteier. Suoma Sámi 
Guovddášsearvi i Finland, OOSMO i Russland og NSR har gått inn som partnere i prosjektet. 
Prosjektet ønsker å utvikle entreprenørskap blant unge samer og andre urfolk i 
barentsregionen og gjennom dette utvikle småforetak som baserer seg på urfolkstradisjoner og 
–kultur, samt tradisjonell kunnskap. 
 
 
5 Eierskap 
NSR eier 5 % av aksjene i det samiske nasjonalteateret Beaivváš Sámi Teáhter. NSR og SFF 
veksler over fireårsperioder mellom å ha fast styreplass og varaplass. Fra 19. juni 2008 er 
NSR representert med varaplass ved Anita Lervoll. NSR eier også mindre aksjeposter i Ságat 
og Sami Aviisa AS. 
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6 Tillitsvalgte 
 
NSRs Landsstyre: 

Leder:    Aili Keskitalo, Kautokeino sameforening 
Organisatorisk nestleder:  Gunn-Britt Retter, Nesseby sameforening 
Politisk nestleder:  Trond Are Anti, Tanabredden sameforening 
Landsstyremedlem:  Inge Even Danielsen, Sør-Trøndelag & Hedmark saemiej saervi 
Landsstyremedlem:  Kari Lifjell, Oslo sameforening 
Landsstyremedlem:  Ellinor Marita Jåma1, Nord-Trøndelag sameforening 
Parlamentarisk nestleder: Geir Tommy Pedersen, Kåfjord sameforening 
Leder NSR-U:   Ol Johan Gaup, Kautokeino sameforening 
Varamedl. for Danielsen: 1. Henrik Olsen, Kåfjord sameforening; 2. Roger Pedersen, 

Bjerkvik og omegn sameforening 
Varamedl. for Lifjell: 1. Miriam Paulsen, Salto sámesiebrre; 2. Aasta Joma Granefjell, 

Sør Trøndelag & Hedmark saemiej saervi 
Varamedl. for Jåma2: 1. Kjell Erland Pedersen, Harstad og omegn sameforening; 2. 

Christina Henriksen, Nesseby sameforening. 
 

NSRs sametingsrepresentanter  
For perioden 2005-2009, til 13.10.2009: 

Valgkrets 1 Varanger:   Gunn Britt Retter for NSR/SfP 
Valgkrets 2 Tana:   Jánoš Trosten for NSR/SfP3 
Valgkrets 3 Karasjok:   Synnøve Solbakken-Härkönen 
Valgkrets 4 Kautokeino:  Aili Keskitalo og Klemet Erland Hætta 
Valgkrets 6 Alta/Kvalsund:  John Harald Skum 
Valgkrets 7 Nord-Troms:  Tor Mikalsen 
Valgkrets 8 Midt-Troms:  Randi A. Skum og Lene Hansen 
Valgkrets 9 Sør-Troms:  Ann-Mari Thomassen og Susanne Amalie Andersen 
Valgkrets 10 Nordre Nordland: Kjersti Myrnes Balto og Roger Pedersen 
Valgkrets 11 Midtre Nordland:  Tone Finnessen og Miriam Paulsen 
Valgkrets 12 Sørsameområdet:  Jarle Jonassen 
Valgkrets 13 Sør-Norge:  Rita Alise Porsanger og Kirsti Guvsám. 
 

For Sametingsperioden 2009-2013 (etter ny valgordning): 
Valgkrets 1 – Østre  Gunn-Britt Retter og Trond Are Anti for NSR/SfP; 
Valgkrets 2 – Ávjovárri  Aili Keskitalo og Mathis Nilsen Eira; 
Valgkrets 3 – Nordre  Silje Karine Muotka; 
Valgkrets 4 – Gáisi  Geir Tommy Pedersen, Randi Skum og Rolf Johansen; 
Valgkrets 5 – Vesthavet Ann-Mari Thomassen, Miriam Paulsen og Åge Nordkild; 
Valgkrets 6 – Sørsameområdet Jarle Jonassen; 
Valgkrets 7 – Sør-Norge Kirsti Guvsám. 
 

NSRs Ungdomsutvalg (NSR-U): 
Leder Ol Johan Gaup, Kautokeino sameforening 
Nestleder Berit Kristine Guvsám, Nord-Trøndelag sameforening 
Medlem Mats Pavall, Sálto Sámesiebrre 
Medlem Saia Stueng, Karasjok sameforening 

                                                 
1 Jåma fratrådte pr. brev 14.04.2009 
2 I landsstyresak 20/2009 ble Pedersen konstituert som nytt landsstyremedlem hvorpå Henriksen ble 1. vara 
3 Trosten var repr. fra valgdato til 1.12.2006 da han brøt samarbeidet med NSR 
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Medlem Ánte Niillas Bergstrøm Oskal, Kautokeino sameforening 
Varamedlem Áike Niillas Selfors, Tana sameforening 
Varamedlem Sandra Nystø Ráhka, Sálto sámesiebrre 
Varamedlem Marte Myrnes Balto, Stuornjárgga sámenuorak 
Varamedlem Anta Jåma Jensen, Oslo Sameforening 
Varamedlem Sara Lervoll, Kåfjord sameforening 

Samisk Studieutvalg (SOL): 
Leder Kirsti Guvsám, Møre og Romsdal sameforening 
Medlem Per Kåre Grønvoll, Sør-Trøndelag & Hedmark saemiej saervi 
Medlem Berit Anna Gaup, Alta sameforening 
Varamedlem Kjersti Myrnes Balto, Hinnøy og omegn sameforening 
Varamedlem Jan Erling Ravna, Tana sameforening 
Varamedlem Synnøve Solbakken-Härkönen, Karasjok sameforening 

 
NSR valgkomité: 

Leder Geir Tommy Pedersen, Kåfjord sameforening 
Medlem Áile Javo, Karasjok sameforening 
Medlem Káre-Elle Partapuoli, Tana sameforening 

 
NSRs lokallag:       Leder høsten 2010 
Álttá sámiid searvi / Alta sameforening      John Harald Skum 
Bergen sámiid searvi / Bergen sameforening     Mona Tornensis Hornes 
Deanu Sámiid Searvi / Tana sameforening      Beaska Niillas 
Deatnogátti Sámiid Searvi / Tanabredden sameforening    Ingrid Nordal 
Gáivuona  sámesearvi / Kåfjord sameforening    Lars Nilsen 
Guovdageainnu Sámiid Searvi / Kautokeino sameforening    Aili Keskitalo 
Harstad ja biras sámiid searvi / Harstad og omegn sameforening   Kjell Erland Pedersen 
Iinná ja bira Sámiid Searvi / Hinnøy og omegn sameforening    Ann-Mari Thomassen 
Kárášjoga Sámiid Searvi / Karasjok sameforening     Mathis Nilsen Eira 
Maadtoej sijte         Ole-Henrik Kappfjell 
Máze Sámiid Searvi / Máze sameforening      Ánne Márjá Gaup Eira 
Mjösan dajve saemien saervi / Mjøsa og omegn sameforening   Undis Steinfjell Gundersen 
Moskavuona / Ullsfjord       Nils Djupen 
Møre ja Romsdal Sámiid Searvi / Møre og Romsdal sameforening   Jan David Anti 
Noerhte-Trøndelagen Saemien Saervie / Nord-Trøndelag sameforening  Vidar Andersen 
Oslo Sámiid Searvi / Oslo sameforening      Kari Lifjell 
Porsánggu Sámiid Searvi / Porsanger sameforening    May-Anne Aikio Nilsen 
Rahka ja biras Sámiid Searvi / Bjerkvik og omegn sameforening  Åge Nordkild 
Ránen sámiid searvi / Rana sameforening      Tom-Aile Bientie 
Romssa Sámi Searvi / Tromsø sameforening     Gøran Lind 
Sáččá ja biras sámiid searvi / Senja og omegn sameforening    Åge Tobiassen 
Sáltto sámesiebrre / Salto sámesiebrre      Miriam Paulsen 
Stuornjárgga Sámenuorak       Runar Myrnes Balto 
Sør-Trøndelag og Hedmark Saemiej Saervie     Per Kåre Grønnvoll 
Unjárgga Sámiid Searvi / Nesseby sameforening     Gunn Britt Retter 


