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Vedlagt ligger melding om vedtak i Polmak bygdelag på ekstraordinært årsmøte 11. april 20L9.

Mvh Erlend Eide (sekretær, Polmak bygdelag)

1

Polmak, 05.05.20L9

Finnmarkskommisjonen
Postboks 24
9846 Tana

Melding om vedtak I Pslmak bygdclag på ekstraordinærï årcmøte 11. apdl2019
Det underrettes herved om at Polmak bygdelag ikke støtter meldingen/kravet som Badje
Deanu Siida har levert Finnmarkskommisjonen, og melder seg ut som deltaker/støttegruppe
fellessammenslutningen.

Vedlagt ligger protokoll fra ekstraordinært årsmøte med vedtatt forslag.

Med vennlig hilsen

úMq;*U
Sekretær i Polmak bygdelag

i

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Polmak Bygdelag 11. april 2o1g
Frammøtte:
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Randolf Knotten
Ritva Turunen

Unni Helander
Leif Jakobsen
Elisabeth Erke
Reidun Johansen
Frank Dahl Erke
Dina Erke
Yngve Nilsen
Hege Helander
Nils Olav Eriksen
Jan Samuelsen
Sofie lndjager Samuelsen
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Helge Samuelsen
Margot Samuelsen
Sigrun Samuelsen
Astor Aspeli
Marit Knotten
Andreas Njarga
Astrid Njarga
Knut Birger Pedersen
Jan Arne Jakobsen
Roger Sund
Steinar Varsi
Erlend Eide

Møteleder: Leif Jakobsen ble valgt til møteleder.
Sekretær: Erlend Eide ble valgt til sekretær.

Protokollunderskrivere: Nils Olav Eriksen og Jan Arne Jakobsen ble valgt til underskrivere
Merknader til innkalling:

1.

Det ble bedt om at det ble klargjort at sak 1 "Badje-Deanu Siidas melding/krav til
Finnmarkskomisjonen" kun gjaldt behandling av denne, og spørsmål ikke om
utmeldinþ fra samarbeidet. Dersom utmelding skulle behandles, så måtte det vært
satt opp som sak på forhånd. Alle må få mulighet til å delta i, og forberede seg til,
behandling av en så viktig sak. Det strider mot god foreningsskikk å behandle en så
viktig sak uten at det er meldt fra om på forhånd, og å behandle en sak om åt gjøre
om på et vedtak uten at det kommer opp som sak à gjøre om på vedtaket.
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Mot dette ble det argumentert at man ikke kan avgrense en sak som behandles
og utfallet av den.
. Til dette igjen ble det innvendt at saker kan avgrenses i sakliste/innkalling.
Det ble sagt at man visste at sak 1 egentlig handlet om utmelding fra Badje Deanu
Siida.

2.

Det påpekt at innkalling ikke var kommet skriftlig til hustander i Polmak Vest, og at
man pga av det man kan ikke behandle spørsmål om utmelding fra Badje-Deanu
Siida.
o

Mot dette ble det argumentert at innkalling til ekstraordinært årsmøte var lagt ut
på facebook og i kasser på østsiden. Det ble stilt spørsmål om laget hadde
medlemmer på Vestsiden.

o

Til dette ble det opplyst at laget har et medlem på Vestsiden.

til Finnmarkskomisionen:

Sak 1. Badje-Deanu Siidas melding/krav

+

Møtet vedtok å behandle saken.

+

for Badje Deanu Siida, forklarte kort hva Badje-Deanu Siidas
melding/krav til Finnmarkskomisjonen er og ba deretter om spørsmå1. Siden
diskuterte møtet emnet.

+

Møtet vedtok å behandle forslag fra Helge Samuelsen om at Polmak bygdelag trekker
seg fra Badje Deanu Siida. Forslaget er vedlagt.

+

Møtet vedtok forslag fra Helge Samuelsen med 17 mot 7 stemmer.

Beaska Niiljas, leder

Sak 2, valg.

*

Styret:

spillejobber.

o

Leif Jakobsen ble valgt

til leder.

det kan være at han må fratre vervet dersom han begynner med videreutdanning
eller at han må flytte for å begynne i ny jobb når hans jobbvikariat utgår.

+

Erlend Eide ble valgt til sekretær.
Styret velger ny sekretær viss Erlend fratrer.

o

Sofie ble valgt

til

1. varamedlem.

Kasserer: Valgkomiteen hadde på forhånd spurt Veselina Jakobsen om å være
kasserer og hun sa seg villig til det. Hun var ikke til stede på møtet.
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Veselina Jakobsen ble valgt

til kasserer.

Valgkomite: Elisabeth Erke overtar for Reidun Johansen i valgkomiteen.
Se vedlegg

for oversikt over verv i Polmak bygdelag.

Underskrifter:

Nils Olav Eriksen

Vedlegg til referat fra ekstraordinært årsmøte i Polmak Bygdelag 11. april ZOlg.
Oversikt over verv etter valg på møtet.
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Medlem: lnger Eline Fjellgren Eriksen
1.

Varamedlem: Sofie lndjager Samuelsen

2. Varamedlem: Reidun Johansen

Veselina Jakobsen

Elisabeth Erke
Solveig Therese Halonen

Utleigekontakt:

o
"t

Sekretær: Erlend Eide

Valgkomite:

o
o
+

Nestleder: Helge Samuelsen

Kasserer:

o
+

Leder: Leif Jakobsen

Reidun Johansen

Revisor:

o

Solveig Therese Halonen

Forslag

til vedtak - Polmak bygdelag.
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Polmak bygdelag har behandlet foranstående melding/krav til Finnmarkskommisjonen på det Ordinære årsm øte t3.3,201.9 samt på det Ekstraordinære

årsmøte den 1.1.4.20L9
Polmak bygdelag har fått informasjon og foretatt gjennomgang av
meld ingen/kravet som Badje-Dea nu

Si

ida

ha

r levert

Fin n ma

rkskommisjonen,

samt Badje-Deanu Siida's budsjettoverslag.
Polmak bygdelag stØtter ikke meldingen/kravet som Badje-Deanu Siida har

levert Finnmarkskommisjonen, og melder seg med dette ut som deltaker/
stØttegruppe ¡ fellessa m mens utni ngen.
I

Melding om utmeldelsen sendes Finnmarkskommisjonen og Badje-Deanu
Siida

til underretning.
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