
NRLs landsmøte 2019: Ellinor Jåmas takketale 
 
Kjære landsmøte! 
Da er to hektiske landsmøtedager lagt bak oss her på Sommarøy, og 
jeg takker for tilliten dere har vist ved å gjenvelge meg som leder.  
 
Jeg vil etter beste evne forvalte denne tilliten til det beste for reindriften 
og NRL.  
 
Vi har drøftet mange saker på dette landsmøtet, herunder to viktige 
reindriftspolitiske dokumenter som vil være retningsgivende for NRLs 
arbeid i den kommende 5-årsperiode.  
 
I tillegg er det behandlet flere dagsaktuelle saker hvor landsmøtet har 
avgitt tydelige uttalelser. 
 
Alt dette vil gi styret et godt grunnlag for sitt videre arbeid. Jeg ser også 
fram til å fortsette jobben med de igangsatte prosjektene. 
 
Jeg er svært fornøyd med det nyvalgte styret. Jeg vil ønske spesielt Leif 
Anders Somby velkommen som nytt styremedlem. Dette blir et sterkt 
team hvor vi også utfyller hverandre faglig.  
 
Vil også benytte anledningen til å takke Per John Anti for den innsatsen 
han har gjort i styret. Han har vært en av mine to nestledere, og vært en 
god medspiller i de årene vi har jobbet sammen.  
 
Hjertelig velkommen også til alle som i løpet av landsmøtet har fått nye 
verv.  
 
Jeg ønsker gamle og nye lokallagsledere velkommen. Dere er, sammen 
med styremedlemmene, et viktig bindeledd mellom lokallagene og styret.  
 
Nøl derfor ikke med å ta kontakt – eller fremme saker for styret – det er 
dere som har best oversikt over hva som skjer i reindriften på lokalt nivå. 
 
Verv et medlem! 
Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle om å bidra til å verve nye 
medlemmer. Dersom hvert medlem verver kun ett nytt medlem hver, kan 
vi til neste år være dobbelt så mange som i dag! 
 
Gå derfor ut og fortell om NRLs viktige arbeid, og framsnakk alle som 
gjør en jobb for organisasjonen og reindriften.  



 
Det er viktig å formidle at NRLs gjennomslagskraft blir bedre jo flere 
medlemmer vi er. Vi er også den eneste reindriftsorganisasjonen som 
jobber målrettet med reindriftssaker opp mot myndigheten. I tillegg 
forhandler vi med staten om de årlige reindriftsavtalene. 
 
Helt til slutt vil jeg takke delegatene for engasjementet denne helga. En 
stor takk også til møtelederne, sekretærene, tolkene, alle gjester og 
arrangøren TRF. 
 
Med disse ordene ønsker jeg dere alle vel hjem, og takk for denne gang! 
 


