VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI
Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på
landsmøte i Bodø.
§ 1 FORMÅL
1. Sámiid Duodji er en landsomfattende organisasjon hvor formålet er å fremme duodjuiutøvernes interesser
økonomisk, faglig, sosialt og kulturelt.
2. Sámiid duodji skal arbeide for å bedre duodjiutøvernes rammebetingelser i tillegg til å ha serviceoppgaver
for sine medlemmer, arbeide for å ivareta duodjis særegenhet, og å fremme samisk duodji faglig, kulturelt,
sosialt og økonomisk.
Organisasjonen har som formål å være pådriver for utvikling av kulturbærende og næringsrettet
duodjivirksomhet.

§ 2 MEDLEMSKAP
1. Landsorganisasjonens medlemmer er enkeltpersoner som er tilsluttet organisasjonens regioner.
Direkte medlemskap kan av landsstyret tildeles enkeltpersoner som ikke er tilsluttet regioner.
Det føres et sentralt medlemsregister hvor navn og fødselsår registreres. Medlemskapet skal tilknyttes den
region hvor vedkommende har tilhørighet.
2. Faggrupper bestående av enkeltmedlemmer som omfatter duodjilag og foreninger/ organisasjoner hvis
medlemmer er utøvende i duodji kan opptas som medlemmer.
3.Duodjiutsalg hvor eier(ne) og duodjiinstitusjoner hvor de ansatte er enkeltmedlemmer, kan opptas som
medlemmer.
4 .Forutsetningen for medlemskap er at søkeren godtar landsorganisasjonens vedtekter. Landsmøtet kan
ekskludere medlemmer ved brudd på vedtekter.
5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til
sekretariatet om dette.

6. Dersom medlemskap ikke betales opphører medlemskapet automatisk.

7. Sámiid duodjis medlemsliste skal ikke gjøres kommersielt tilgjengelig og skal ikke anvendes av
medlemmene og andre som distribusjonsliste for masseutsending i kommersiell hensikt.

§ 3 KONTINGENT
1. Kontingenten dekker medlemskap i landsorganisasjonen og regionene.
2. Medlemskategorier (alle medlemmer må registere hvilken region de tilhører, navn og fødselsår):
-duodjeutøvere som står i duodjiregisteret
- personlig medlemskap (etter fylte 26 år)
- ungdom (fram til det året en fyller 26 år)
- pensjonist
- searvi/duodjilag
-gávpier/utsalg
- familier (minimum 2 medlemmer på samme bostedsadresse.
Ethvert medlem i familiemedlemskapet må registreres med navn og alder på betalingsgiro og være over 15 år.
Øvre aldersgrense for å regnes som barn er 18 år.
Som medlem kan opptas alle over 15 år eller som fyller 15 år i inneværende år.
3. Ved kontant innbetalt medlemskap til regionene av sekretariatet skal kvitteringen inneholde navn, adresse,
fødselsår, underskrift av innbetaler og mottaker.
Kontant innbetalt medlemskontingent skal innbetales til sentral medlemskonto senest 1 – en- måned etter
innbetalingen. Kopi sendes til Samiid Duodjis sekretariat.
Det føres et sentralt medlemsregister, hvor også fødselsår registreres.

4. Landsmøtet fastsetter kontingenten for to år av gangen.
5. Kontingenten fordeles prosentvis mellom landsorganisasjonen og regionen, 50% til hver.
Medlemskontingenten for ungdom og pensjonist skal i sin helhet tilfalle regionen.
6. Kontingenten skal være betalt innen landsmøtet for å være valgbar som delegat til landsmøtet samme år.

§ 4. LANDSMØTET
1. Landsmøtet er landsorganisasjonens høyeste organ og avholdes annethvert år innen utgangen av mai. I de år
det ikke avholdes landsmøte arrangeres konferanser for organisasjonen.
2. Antallet betalende medlemmer i regionen pr. 31.12 året før bestemmer antallet på delegater til landsmøtet.
Barn under 15 år medregnes ikke som grunnlag for delegatantallet.
3. For å bli valgt som delegat til landsmøtet må medlemmet være fylt 18 år. Valgte delegater skal ha betalt
medlemskontingent før landsmøtet til den region vedkommende representerer.

4.Beregning av delegater: 1 delegat pr 5. medlem. Maks 5 delegater pr region.
5.Landsmøtet skal kalles inn 2 – to måneder før åpningsdato. Med innkallingen skal følge foreløpig
dagsorden.
6.Møterett på landsmøtet har alle Sámiid Duodjis medlemmer. Møteplikt har landsstyret og de valgte
delegatene.
7. Forslagsrett til landsmøtet har landsstyret, regionene, og landsorganisasjonens medlemmer.
8. Forslagene må være kommet inn til landsstyret senest 1 – en måned før landsmøtet.
9. Saker som er innkommet senere kan allikevel fremmes på landsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigede er enige i dette.
10. Talerett på landsmøtet har alle organisasjonens medlemmer. Talerett har også de som er ansatt i
organisasjonens tjeneste og innbudte gjester.
11. Stemmerett på landsmøtet har de utsendte delegater fra regionene samt landsstyremedlemmer. Sakene
avgjøres ved simpelt flertall, om ikke annet bestemmes av landsmøtet. I tilfelle stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme.
12. Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når minst 4 – fire styremedlemmer krever det.

§ 5. LANDSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE
1. Landsmøtets hovedoppgave er å fastlegge retningslinjer for landsorganisasjonenes politikk og virksomhet
med bindende virkning for utøvende organer.
2. Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på en godkjent dagsorden, samt
regnskap og beretning for den forløpne periode. Regnskapet skal være revidert.
3. Landsmøtet nedsetter en valgkomite som skal komme med forslag til nytt landsstyre ved neste års valg.

4. Landsmøtet velger landsstyret ved særskilte valg. Regionene bør ved forslag til styremedlem, så langt som
mulig påse at det sikres likevekt av begge kjønn i styret.
5. Landsmøtet velger de medlemmer til landsstyret som er på valg, samt personlige varamedlemmer til disse.
Landsmøtet velger leder hvert andre år. Hvert andre år velges 3 – tre styremedlemmer med personlige
varamedlemmer. Alle regionene og faggruppen skal være representert i landsstyret.
6. Et medlem kan bli valgt inn i verv i organisasjonen fra det året medlemmet fyller 18 år.
7. Landsmøtet velger 2 – to representanter til styret i Duodjeinstituhtta.
8. Landsmøtet bruker autorisert revisor.
9. Landsmøtet godkjennner vedtektene for regionene, og avgjør om nye lag og enkeltpersoner skal få
medlemsskap i organisasjonen.
§ 6 LANDSSTYRET
1. Landsstyret er landsorganisasjonens høyeste myndighet når landsmøtet ikke er samlet.
2. Landsstyret består av 7 – sju medlemmer, fordelt slik: En fra faggruppen, en fra region sørsamer, en fra
region Nordland, en fra region Troms og tre fra Finnmark(en fra region vest Finnmark, en fra region midt
Finnmark og en fra region øst Finnmark). Leder velges særskilt. Landsstyret velger selv nestleder.
3. Landsstyret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og et styremedlem.
4. Landsstyret sammenkalles så ofte leder eller minst 3 styremedlemmer finner det nødvendig. Styret er
beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Styrets avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved
stemmelikhet mellom forslag hvor lederen stemte for det ene, er lederens stemme avgjørende.
5. Lederen gis rett til å forplikte organisasjonen med sin signatur. Denne rett kan når som helst trekkes tilbake
av landsstyret.

§ 7 LANDSSTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE OG PLIKTER
1. Landsstyret er landsorganisasjonenes utøvende organ, og skal drive organisasjonens virksomhet i samsvar
med dens lover og de retningslinjer som er trukket opp av landsmøtet.
2. Landsstyret forvalter organisasjonens midler, utarbeider budsjett og regnskap, og forelegger disse for

landsmøtet.
3. Landsstyret legger frem en beretning om virksomheten for landsmøtet.
4. Landsstyret fremmer duodjiutøvernes krav overfor myndighetene, og kan forhandle med myndighetene om
økonomiske og andre forhold av betydning for duodjutøverne. I samsvar med landsmøtets retningslinjer kan
landsstyret på duodjiutøvernes vegne inngå avtaler med myndighetene om økonomiske og andre forhold av
betydning for duodjinæringen. Slike avtaler skal om mulig, forelegges landsmøtet til godkjennelse før de trer i
kraft. Landsstyret kan delegere myndighet til særskilte oppnevnte utvalg.
5. Landsstyret behandler de saker regionene og medlemmer forelegger landsstyret 1 mnd før Landsmøtet.
Landsstyrets avgjørelser skal meddeles den saken vedrører. Avgjørelser fattet av landsstyret kan av den
avgjørelsen går imot, kreves innbrakt for førstkommende landsmøte til endelig avgjørelse. Slikt krav må være
innsendt til landsstyret senest 4 – fire- uker etter at meddelelsen om landsstyrets avgjørelse er mottatt.
6. Landsstyrets avgjørelse i enhver sak er bindende inntil landsmøtet annerledes har bestemt.
7. Landsstyret skal sørge for at landsorganisasjonen Sámiid Duodji arbeider med følgende:
 Drive med aktiv informasjonsvirksomhet gjennom et eget fagblad overfor medlemmer og myndigheter
så langt økonomien tillater det.
 Organisasjonen skal også gi ut skriftlig informasjonsmateriell.
 Skal stimulere duodjiutøvere til å bruke det samiske duodjimerket og delta i det nordiske samarbeidet
innen samisk duodji.
 Skal bistå medlemmer og regionale/sentrale myndigheter i duodjifaglige spørsmål.
 Sámiid Duodji har ansvaret for å sette rammer for nasjonal og internasjonal markedsføring av duodji.
 Skal synliggjøre duodji bl.a. ved hjelp av regionale og nasjonale utstillinger.
 Skal medvirke til konkret samarbeid mellom lokale utsalg angående innkjøp av råvarer til duodji.


Skal arbeide for å bedre rammevilkårene for duodjiutøverne.

8. Landsstyret ansetter og administrerer sekretariatets personale.
§ 8 SEKRETARIATET
1. Landsorganisasjonen skal så langt økonomien tillater det, ha et fast sekretariat med en bemanning som
faglig og kapasitetsmessig er tilstrekkelig til å løse de foreliggende arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende
måte.

2. Sekretariatets hovedoppgave er å betjene og utføre de arbeidsoppgaver det blir pålagt av landsstyret og
landsmøtet, samt å assistere regionene.
3. Sekretariatets nærmere ansvarsområde reguleres gjennom særskilt(e) stillingsbeskrivelse(r) som forelegges
landsmøtet til godkjenning.

§ 9 REGIONENE
1

Landsorganisasjonen oppbygging baseres på en organisering i to plan.

2

Organisasjonens øverste og samlede organ er landsmøtet med landsstyret som utøvende organ.

3

På grunntrinnet organiseres regionene som i størst mulig utstrekning til sammen skal dekke de samiske
områdene i Norge. Landsmøtet skal godkjenne nye regioner som ønsker å bli medlem i Sámiid duodji.

4

Regionene skal i første rekke ta seg av oppgaver av særlig interesse for duodjiutøverne i
vedkommende område. Regionene kan om nødvendig søke assistanse hos landsstyret og sekretariatet,
og skal holde disse orientert om sitt arbeid.

5

Regionene skal ha rett til å avgi uttalelse ved søknader om medlemskap fra enkeltpersoner innenfor sitt
område.

6

Regionene skal sende inn signert årsmøteprotokoll med revidert regnskap og årsmelding til
sekretariatet for å få utbetalt regionstøtte. Landsstyret har innsynsrett i regnskap og underbilag for
kontroll dersom landsstyret finner det nødvendig. Landsstyret godkjenner regionstøtte til hver enkelt
region før utbetaling skjer.

7

I tillegg til disse vedtekter skal det gjelde særlige vedtekter for regionene som godkjennes av
landsmøtet.

§ 10 REGNSKAPSPERIODEN
Regnskapsperioden skal følge kalenderåret.

§ 11 ENDRING AV VEDTEKTENE
Til endring av disse vedtekter kreves minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede landsmøtedeltagere.
§ 12 TIL OPPLØSNING AV LANDSORGANISASJONEN
Til oppløsning av landsorganisasjonen kreves minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede landsmøtedeltakere
på to etterfølgende landsmøter. Landsstyret bestemmer i så tilfelle hvorledes avviklingen skal foregå.

