Årsmelding Sámi Jienat april 2018 – april 2019
Følgende styre og valgkomite ble valgt av årsmøtet i Ivalo 15. april 2018:
Styret:
Leder:

Bernt Morten Bongo

Styremedlemmer:

Aslak Krokmo
Helge Borud
Eli Lindi
Inga Laila Hætta

Varamedlemmer:

Ellen Simma Fjellgren
Ruth Larsen

Valgkomite:

Sylvia Sollien
Sauli Guttorm

Styrets arbeid
Konstituerende møte ble avholdt 26. april 2018. På dette møtet ble Aslak Krokmo valgt til kasserer og
Inga Laila Hætta til sekretær. Marie Kvernmo fortsatte som webansvarlig.
Styret har siden årsmøtet 15.04.18 hatt 10 styremøter i tidsrommet fra 26.04.18 til 26.04.19, og det
har blitt behandlet 36 saker i 2018/2019.
Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i Karasjok 13.10.18, dette pga. manglende godkjenning av
regnskapet til årsmøtet i april. På dette møtet ble Andrea Skjetne valgt som nytt styremedlem for
Inga Laila Hætta. Andrea gikk inn i rollen som sekretær.
I 2018/2019 har styret jobbet med å:
•
•

Forberede ČSV-prosjektet
Arrangere øvingshelger i Kautokeino i februar og april 2019. Begge øvelsene ble lagt dit pga.
økonomi. Styret vurderte dette til å være det stedet det er billigst å arrangere øvingshelg,
som det i tillegg også er praktisk for de fleste å reise til.

Vi har fått avslag på søknaden om driftsstøtte for Sámi Jienat fra 2019. Dette er en sak det må jobbes
videre med.
På medlemsmøtet i Kautokeino i påska 2018 ble det vedtatt ulike arbeidsgrupper: Kunstnerisk
gruppe, språk- og PR-gruppe og søknadsgruppe. På medlemsmøtet i februar 2019 ble det valgt ledere
til disse arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene er viktige redskap for Sami Jienat og kan være til stor
hjelp for styrets arbeid.
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Når det gjelder oppfølging av aktivitetsplan for 2018–2019, vedtatt av årsmøtet 2018, er det blitt
gjort betydelige unntak. ČSV-prosjektet ble utsatt noe og hadde sin første øvelse i februar 2019.
Derfor var det lite aktivitet høsten 2018.

Sámi Jienat har mottatt følgende tilskudd i 2018
•
•
•

Sametinget i Sverige: støtte til drift SEK 75 000,- i 2018
Norsk Tipping: NOK 3 103,65 i grasrotandel.
Sametinget i Norge: Reisestøtte til Staare NOK 10 000,- i 2018

Aktiviteter
Staare 4. - 7. februar 2018
Deltakere: 28
Koret bodde Østersund City hotell og øvde på gamla Tinghuset. Vi var med på åpningsseremonien for
Staare 2018, og hadde konsert i gamla Kyrkan. Kirken var fullsatt, og koret fikk stående applaus etter
konserten.
Kautokeino 27. - 28. mars 2018
Deltakere: 33
Koret bodde på Arctic motell og camping og øvde på Diehtosiida. Konsert med release av CD var på
Bakteharji, og det var rundt 250 tilhørere.
Ivalo 14.-15. april
Deltakere: 22
Vi bodde og øvde på Ivalo hotell. Og holdt avsluttningskonsert for Luodit Sámis med 44 tilhørere.
Kautokeino 15. - 17. februar 2019
Deltakere: 30
Vi bodde på Arctic motell & camping og øvde på Diehtosiida. Instruktør for ČSV-prosjektet er Halvdan
Nedrejord. Han bodde på Villmarksenteret. Denne helga var første øvelse i ČSV-prosjektet.
Kautokeino 26.-27 april 2019
Deltakere: 25
9 av deltagerne bodde på Artic motell og camping. Halvdan bodde på Villmarkssenteret.
Denne helga var andre øvelse i ČSV projektet.
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Antall betalende medlemmer 2018
Norgga bealde/ i Norge: 31
Ruoŧa bealde/ i Sverige: 5
Suoma bealde/ i Finland: 1
Oktiibuot/totalt: 37

Revisjon
Revisjonen er utført av Revisorkompaniet Tromsø AS.

Bernt Morten Bongo
leder

Aslak Krokmo
kasserer

Andrea Skjetne
sekretær

Eli Lindi
styremedlem
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Helge Borud
styremedlem

