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ÅRSMELDING 2009 (PERIODE: 18.10.09 – 31.12.09)

Den 18.10.09 ble Noereh! stiftet På Kvaløya i Tromsø kommune. Kort tid etter, 14.11.09 
holdt styret sitt første styremøte, også i Tromsø, hvor det ble vedtatt økonomirutiner, og hvor 
handlingsplanen for 2010 ble lagt. Det ble satt fokus på å få utviklet organisasjonsrutiner og et 
organisasjonsgrunnlag. Samarbeidet med Riddu Riđđu ble også satt i verk ved at Noereh! 
avholdt møte med festivallederen i Riddu Riđđu, Ragnhild Dalheim Eriksen.

Noereh! deltok på Sametingets Ungdomskonferanse I Trondheim med to representanter. 
Noereh! holdt også innlegg på konferansen om hva organisasjonen egentlig er, og hva 
organisasjonen skal jobbe med.

Noereh! deltok også på demonstrasjonen under Klimatoppmøte i København i desember 
sammen med Sáminuorra. 

Noereh! satte den da pågående skolestruktursaken i Troms fylkeskommune på dagsorden, og 
gikk ut i media mot nedleggelsen av Vågsfjord Videregående skole, avd. Skånland. Noereh! 
deltok også med representant på folkemøtet som ble holdt i regi av Vågsfjord Videregående 
skole, avd. Skånland, hvor Noereh!s representant satt i diskusjonspanelet og talte for samisk 
og det samiske lokalmiljøets sak i skolestruktursaken. Sametingsråd Vibeke Larsen deltok 
også på folkemøtet.

Styret anser 2009 som et viktig år i organisasjonens historie, og er fornøyd over at mye ble 
utrettet – på tross av at organisasjonen ble stiftet så sent som i det siste kvartal av 2009.

ÅRSMELDING 2010

Mars
• Deltatt på opprettelsen av Samisk Ungdomsråd i Tromsø, og deltatt på flere møter i 

SUR
• Deltatt på opprettelsen av det første lokallaget i Noereh!, Stuornjárgga Nuorak
• Representert i arbeidsgruppe for opprettelse av Samisk i Hus i Tromsø med en 

representant. 

April
• Deltatt på Barne- og Ungdomstinget 2010 (LNUs årsmøte)
• Hatt flere samarbeidsmøter med Infonuorra.no og Sametingets Ungdomspolitiske 

Utvalg (SUPU) om nettstedets videre drift og utvikling
• Opprettet nettside: www.infonuorra.no/noereh

Mai
o Deltatt på Sáminuorras årsmøte for å observere og skaffe erfaringer
o Deltatt på forberedelsesmøte for summercamp i Tyskland
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o Deltatt på samarbeidsmøte med SAIH om samarbeidsprosjekt med urfolksungdom i 

Bolivia og Nicaragua
o Arbeidsmøte i Skånland 
o Deltatt på president Evo Morales statsbesøk i Norge - OG hilse på han!
o Lansert logokonkurranse

Juni
• Deltatt på informasjonsmøte for nye medlemmer i LNU. 
• Delta på samarbeidsmøte om Gávnnadeapmi 2 i Tromsø med Sáminuorra og Suoma 

Sámi Nuorat 
• Lansert Riddu Riđđu-billettrabatt og medlemsgrilling

Juli
• Arrangerte bålkos og rekrutterte nye medlemmer på Skiippagurra festivalen.
• Arrangert medlemsgrilling under Riddu Riđđu og rekruttert nye medlemmer

August
• Deltok på summercamp i Tyskland med 5 personer fra Noereh! i samarbeid med 

JANU og Sáminuorra
• Tok første steget mot utveksling mellom Noereh! og urfolksungdom i Bolivia og 

Nicaragua, samarbeidsmøte med SAIH, Seadel (Bolivia) og Cedecha jemh 
(Nicaragua) i Karasjok. 

September
• Noereh! kom med uttalelse i anledning Kiwis ”koftestunt” i Tromsø

- Oppspurt til landsmøtet

Oktober
• Landsmøte 2010

I perioden har styret arrangert 5 styremøter via Skype.

Styret har bestått av:
Leder: Susanne Amalie Andersen
Nestleder: Ida Ristiinná Hætta Ophaug
Økonomiansvarlig: Márjá Liisa Partapuoli 
Sekretær: Per-Henrik Muotka 
Styremedlem: Sigrid Maria Åstot Kant

1. vara: Trond Egil Viktil
2. vara: Per Jonas Gaup
3. vara: Jon Asle Somby

Enstemmig vedtatt.
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