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Landsmøteprotokoll 2015 

Røyken 5.-8. mars 2015 

Til stede: Marion A. Ravna, Ane M. Ugelvik, Helga A. Ravna, Ánná Káisá Partapuoli, Ida R. 

Hætta Ophaug, Ylva A. Hætta Ophaug, Ann-Marie A.Dorph, Jenny-Krihke Bendiksen, Maajja-

Krihke Brandsfjell, Maidi Kappfjell Åhren, Jonas M. Paulsen, Anna Nordfjell, Maria Hernes, 

Isak Simon Thomassen, Stina Kaia Olsen, Maja Susanne Olsen, Henrik Kristian Atle Olsen, 

Lemet Arne Graven, Anne Karen Sara, Aili Elisa K. Thomassen, Anna Linnéa Fjellheim Varsi, 

Ulrika Louisa Snowdon, Yvonne-Mari Miniggio, Andreas Gundersen, Piera Heaika Muotka, 

Runar Myrnes Balto 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 

 

Styrets forslag til forretningsordning: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte møtelederen (valgt i sak 2). De valgte referentene 
skriver protokoll. 

2. Møteleder kan sette strek for talelisten etter behov. 
 

 Vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. Følgende tillegg ble gjort til saklisten: 

1. Tillegg til sak 1: godkjenning av forretningsorden 

2. Tillegg til sak 2: valg av referenter, samt to representanter til å undertegne 

protokollen 

3. Tillegg til sak 12: veiledende dato og forslag til sted for årsmøtet 2016 

4. Det velges å sette sak 9. som siste sak. 

 

 Vedtak: Framlagt forslag på forretningsorden ble godkjent. 

  

Sak 2. Valg av møteleder, referenter, samt to representanter til å undertegne 

protokollen 

Ane Margrete blir foreslått som møteleder. Aili Elisa Thomassen og Lemet Arne G Graven blir 

foreslått som referenter. Ánná Káisá Partapuoli og Anna Norfjell blir foreslått til å 

underskrive landsmøteprotokollen ved møteslutt. 
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Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 3.  Årsmelding 2014 

Styrets forslag på Årsmelding for 2014 blir lagt frem. 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsmelding 2014 uten endringsforslag. 

 

Sak 4.  Regnskap 2014 

Styrets forslag til Regnskap for 2014 blir lagt frem. 

Regnskapet har blitt revidert og godkjent av revisor, men Noereh har ikke mottatt 

revisjonsberetning. 

Vedtak: Regnskap 2014 blir godkjent av årsmøtet, med ettersendt revisjonsberetning. 

 

Sak 5.  Handlingsplan 2015 – 2016 

Styrets forslag til Handlingsplan 2015 – 2016 blir lagt frem. 

Ánná Káisá Partapuoli mener at styrets forslag til Handlingsplan 2015 – 2016 er bra og 

kortfattet, og foreslår at forslagene fra Idékafé blir brukt som veiledning for styret. Hun vil 

beholde styrets forslag til Handlingsplan 2015 – 2016, pga. at punktene som er blitt diskutert 

under Idékafé allerdede går inn under styrets forslag til Handlingsplan 2015 – 2016. 

Vedtak: Forslaget godkjennes av Årsmøtet. 

 

Ánná Káisá Partapuoli legger fram et forslag om å slå sammen diverse punkter fra Idékféen 

til: «Arrangere lokale og/eller nasjonale kurs i tradisjonell kunnskap, duodji og/eller 

rettigheter.» 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til Handlingsplan 2015 – 2016 med foreliggende 

endringer. 
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Sak 6.  Budsjett 2015 – 2016 

Styrets forslag til Budsjett 2015 – 2016 som ble sendt ut med resten sakspapirene blir lagt 

frem. Styret stiller med nytt forslag til Budsjett 2015 – 2016 (se vedlegg 1).  

Vedtak: Ida R. Hætta Ophaug kommer med forslag om at nytt budsjettforslag står som 

styrets gjeldende forslaget til budsjett for 2015.  

 

Vedtak: Styrets nye forslag til budsjett blir godkjent som gjeldende budsjettforslag.  

 

Styret legger frem forslag til budsjett for 2016. Dette er et forslag til budsjettbehov for 2016 

som skal sendes til Sametinget. 

Årsmøtet godkjenner at forslag for budsjett 2016 sendes til Sametinget. 

 

Vedtak: Budsjett 2015 blir enstemmig vedtatt.  

 

Sak 7.  Medlemskontingent 

Vedtak: Styrets forslag til uendret medlemskontigenten på 50 kroner blir enstemmig vedtatt 

av Årsmøtet. 

 

Sak 8.  Vedtektsendringer 

Tre eksterne til tellekorps velges. 

Antall stemmeberettigede i lokalet: 25 

Forslagsstiller: Marion Aslaksen Ravna. 

 10.3 A. «Leder velges for to år. Har leder allerede hatt vervet i to år, kan hun/han 

velge å stille til valg for kun et år av gangen.»  

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 10.5 «Styret fatter vedtak gjennom konsensus. Det må være minst tre 

styremedlemmer tilstede for å fatte gyldige vedtak, inkludert leder eller nestleder.» 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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 14.2 «Valg av leder og nestledere skjer hver for seg. De ordinære styremedlemmene, 

varamedlemmene, kontrollkomiteen og valgkomiteen velges kollektivt, og de med 

flest stemmer etter en runde velges inn.» 

Vedtak: Forslaget går igjennom. For: 20, Mot: 3, Avholdene: 2. 

 Disse to forslagene stemmes over som ett: 

- Jeg foreslår at Årsmøtet endres til Landsmøtet i vedtektene.  

- Jeg foreslår at Styret endres til Sentralstyret i vedtektene.  

Vedtak: Én avholdene, 24 for. Forslaget går gjennom. 

 

Sak 9.  Valg 

Tellekorps: Maja, Ulrika og Yvonne 

Antall stemmeberettigede i lokalet: 25 

 

9.1 Valg av leder 

Valgkommitéens innstilling til leder, Helge Aslaksen Ravna, stiller til gjenvalg og blir valgt 

som leder for ett år ved akklamasjon.  

 

9.2 Valg av 1. Nestleder 

Valgkommitéens innstilling til 1. nestleder, Ylva Andrea Hætta Ophaug, stiller til gjenvalg og 

blir valgt som 1. nestlder ved akklamasjon.  

 

9.3 Valg av 2. Nestleder 

Valgkommitéens innstilling til 2. nestleder, Aili Elisa Kristina Thomassen, stiller til gjenvalg og 

blir valgt som 2. nestleder ved akklamasjon.  

 

Vedtak fra Landsmøtet: Til valg av ordinære styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité 

og kontrollkomité velger Landsmøtet å ikke forholde seg til vedtak § 14.2 om at overnevnte 

velges kollektivt, men heller hver for seg.  

 

9.4 Valg av Ordinære styremedlemmer 



 
Noereh  Saemien noerehåårganisasjuvne 

 

Page 5 of 8 
 

Valgkommitéens innstilling til ordinært styremedlem, Ulrika Louisa Snowdon, stiller til 

gjenvalg og blir valgt som ordinært styremedlem ved akklamasjon. 

 

Valgkommitéens innstilling til ordinært styremedlem er Ida R. Hætta Ophaug. Innkomne 

benkeforslag er Ane M. Ugelvik og Henrik Kristian Atle Olsen. Begge avslår. Ida blir valgt som 

ordinært styremedlem ved akklamasjon. 

 

Valgkommitéens innstilling til ordinært styremedlem, Anna Linnéa Fjellheim Varsi, stiller til 

gjenvalg og blir valgt som ordinært styremedlem ved akklamasjon. 

 

Valgkommitéens innstilling til ordinært styremedlem er Stigo Holm. Innkomne benkeforslag 

er Anne Karen Sara. Det voteres ved hemmelig valg og Anne Karen Sara blir valgt som 

ordinært styremedlem med 16 mot 8 stemmer (1 blank).  

 

Ane M. Ugelvik forlater lokalet. Landsmøtet godkjenner at Marion Ravna tiltrer som 

møtelder i hennes sted. Antall stemmeberettigede i lokalet: 24 

 

9.5 Valg av vara 

Valgkommitéens innstilling til vara er John-Egil Svinsås Magga. Innkomne benkeforslag er 

Andreas Gundersen, Jakop Janssønn og Henrik Kristian Atle Olsen. Det voteres ved hemmelig 

valg og Henrik Kristian Atle Olsen blir valgt som vara med 15 stemmer (John-Egil: 4, Andreas: 

4, Jakop: 1). 

 

Valgkommitéens innstilling til vara er Sarakka Gaup. Innkomne benkeforslag er Stigo Holm 

og Anna Nordfjell. Det voteres ved hemmelig valg og Anna Nordfjell blir valgt som vara med 

13 stemmer (Sarakka: 4, Stigo: 5, blank: 2). 

 

Valgkommitéens innstilling til vara er Ane Margrethe Ugelvik. Ane trekker seg. Innkomne 

benkeforslag er Andreas Gundersen og Stigo Holm. Det voteres ved hemmelig valg og 

Andreas Gundersen blir valgt som vara med 12 mot 9 stemmer (3 blanke). 
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9.6 Valg av valgkomité 

Valgkommitéens innstilling er Marita Kristin Eilertsen. Innkomne benkeforslag er Jonas 

Paulsen, han takker nei. Marita blir valgt inn i valgkomitéen ved akklamasjon. 

 

Valgkommitéens innstilling er Yvonne-Marie Miniggio. Innkomne benkeforslag er Ánná Kaisá 

Partapuoli. Det voteres ved hemmelig valg og Ánná Káisá Partapuoli blir valgt inn i 

valgkomitéen med 18 mot 5 stemmer (1 blank).  

 

Valgkommitéens innstilling er Maajja-Krihke Bransfjell. Maajja-Krihke blir valgt inn i 

valgkomitéen ved akklamasjon. 

 

9.7 Valg av kontrollkomité 

Valgkommitéens innstilling er Marion Aslaksen Ravna. Innkomne benkeforslag er Maria 

Hernes. Marion trekker seg. Maria Hernes blir valgt inn i kontrollkomitéen ved akklamasjon. 

 

Valgkommitéens innstilling er Piera Heaika Muotka, som blir valgt inn i kontrollkomitéen ved 

akklamasjon. 

 

Valgkommitéens innstilling er Fredrik Hope. Innkomne benkeforslag er Yvonne-Marie 

Miniggio. Det voteres og Yvonne-Marie blir valgt inn i kontrollkomitéen med 23 mot 1 

stemmer.  

 

Sak 10. Politisk visjon  

Styrets forslag til Politisk visjon blir lagt frem. 

Se vedlegg 2 for tilleggsforslag som ble lagt til forslaget til Politisk visjon for 2015/16. 

Vedtak: Politisk visjon for 2015/16 med de tilleggsforslagene til grunn blir enstemmig 

vedtatt. 

 

Sak 11. Årsmøteresolusjoner 

«Samisk ungdom mot sjøpedoni», ved Marion A. Ravna. 
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Det stemmes ved absolutt flertall om landsmøtet er enig i innholdet i resolusjonen med de 

endringene som er blitt gjort. 19 av 24 stemmeberettigede er enig i innholdet. 

Landsmøtet stemmer over resolusjonsforslaget. Av 25 stemmeberettigede stemmer 15 for, 6 

mot og 4 er avholdene. 

 

«Oppfølging av Verdenskonferansen for Urfolk» ved Ida R. Hætta Ophaug 

Vedtak: Landsmøtet godkjenner at resolusjonen sendes til sentralstyret for ferdigstilling. 

Enstemmig vedtatt. 

 

«Kommunereformen» ved Ida R. Hætta Ophaug 

Vedtak: Landsmøtet godkjenner at resolusjonen sendes til sentralstyret for ferdigstilling. 

Enstemmig vedtatt. 

 

«Trondheim 2017» ved Ida R. H. Ophaug 

Vedtak: Absolutt flertall for at resolusjonen sendes til sentralstyret for ferdigstilling.  

 

«Stemmerett for 16-åringer til Sametingsvalget» 

Som samisk ungdomsorganisasjon ønsker vi å styrke demokrati blant samisk ungdom. Vi vil 

foreslå at 16-åringer kan stemme ved Sametingsvalget. Sak vi kan jobbe til videre i året. 

Vedtak: Absolutt flertall for at sentralstyret jobber videre med resolusjonen utover året. Den 

regnes ikke som årsmøteresolusjon. 

 

Sak 12. Veiledende dato og forslag til sted for årsmøtet (landsmøtet) i 2016 

Veiledende dato: Innstilling fra sentralstyret: Veiledende tidspunkt for Landsmøtet 2016 er 

første helga i mars (+- én uke). 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til sted:  

- Ulrika Snowdon foreslår det kystsamiske området. 
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- Piera Muotka søtter Ulrikas forslag, og foreslår spesifikt Nesseby. 

- Marion Ravna foreslår Tromsø, siden det ryktes at samisk ungdom i Tromsø ønsker å 

opprette lokallag. 

- Lemet Arne Graven foreslår Alta, Piera H. Muotka støtter forslaget.  

 

 

 

_____________________________ 

Aili Elisa K. Thomassen, referent    

 

 

_____________________________                           _____________________________ 

Anna Nordfjell      Ánná Káisá Partapuoli  

 

 

 

 

 

 

 

  


