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Vikarierande näringskonsulent
Vår nuvarande näringskonsulent ska vara tjänstledig, därför
söker vi en person som vill arbeta som vikarierande
näringskonsulent. Arbetsuppgifterna är varierande och
innehållsrika och innebär bl.a. att arbeta för en utveckling av
samiska näringar i nära samverkan med övriga näringslivet,
att utveckla samiska projekt, att skapa nya arbetstillfällen
inom samisk kultur och näring, nära samarbete med
samebyarna i skogsfrågor, rovdjursfrågor, trafikfrågor och
annat som våra medlemmar har behov av att få hjälp med.
Du ska ha lämplig akademisk utbildning, lätt för att
samarbeta, inge förtroende och tycka om ett högt tempo. Du
behöver även ha en god kännedom om rennäringen och den
samiska kulturen, kunskap i samiska är särskilt meriterande.
Tjänsten är en visstidsanställning under sex månader, med
möjlighet att övergå i en tillsvidareanställning. Tjänsten är
lokaliserad till vårt kansli i Umeå och vi vill gärna att du
tillträder tjänsten snarast, efter överenskommelse.

Utbildning i första hjälpen
vid psykisk ohälsa
Samebyarna i Jämtlands län erbjuds, i samarbete med JLL
och Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten en
utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Initiativet
kommer från den samiska arbetsgrupp för minoritetsspråk
som finns i Jämtland.
Erbjudandet gäller två personer från varje sameby och
utbildningen kommer att genomföras den 7-8 februari
2012 klockan 08.30-17.00 på sjukhuset, Hus 2, med ingång
från Kyrkgatan (gamla Infektion).
SSR har lovat bistå med att skicka ut inbjudningar till
samebyarna, vilket kommer i e-post/postlådorna inom
kort.

Jämställdhet bland nationella minoriteter
För er som vill läsa mer om jämställdhet bland nationella
minoriteter och urfolk, besök: www.jamis.se
Här finns bland annat tre nyskrivna repotage om tre
kvinnor som berättar om sin syn på jämställdhet utifrån
sin egen bakgrund.

Från www.jamis.se

Bedriftsutveckling i den grensløse
regionen Sápmi
Vi vill ha din ansökan senast den 21 oktober till
info@sapmi.se eller SSR, Magasinsgatan 7, 903 27 UMEÅ. För
information om tjänsten kontakta vår administrativa chef
Ragnhild Svonni, tel. 070-561 66 06.

Den 5-7 oktober ska projektet “Bedriftsutveckling i den
grenseløse regionen Sápmi” ha sin första träff i Alta,
Nordnorge. 11 samiska företag från Sverige, 17 samiska
företag från Norge samt 5 samiska företag från Ryssland
deltar i detta treåriga Interregprojekt. Syfte med projektet
är bl.a kompetenshöjande insatser för företagen med
tonvikt på varumärkesbyggning.

Biegga – vindkraft för vindarnas folk

Några av de möten som SSR deltar
i under oktober

SSR:s projekt Biegga planerar det första seminariet till
november månad och kommer att rikta sig enbart mot
samebyarna. På det seminariet ska erfarenheter och problem
av vindkraftsetableringar att diskuteras utifrån samebyarnas
perspektiv. Förhoppningen är att vi ska få en klarare bild av
vilka svårigheter man identifierat från samebyarna och vad
man anser borde kunna göras annorlunda.

3-4 okt
3-4 okt

Sametingets stormöte om rovdjur, Storuman
Centrala samrådsgruppen för skogsbruk –
rennäring, Arjeplog
4 okt
Eldrimners mathantverksdag, Hemavan
5-7 okt Träff i Bedriftsutveckling i Sápmi, Alta, Norge
19-20 okt SSR:s styrelsemöte, Umeå
21 okt
Möte med ledningen för Holmen skog, Umeå
13 nov
Sameföreningarnas referensgrupp träffas i Jokkmokk
15-16 nov Vindfyrs konferens i samband med Nolia Vind, Piteå

Resultaten från det seminariet kommer sedan att
sammanställas för att arbetas vidare på under ett andra
seminarium som riktar sig både till vindkraftsbranschen och
samebyarna. Preliminärt kommer det att hållas i december–
februari. Seminariet kommer att behandla de frågor som det
första seminariet gett upphov till. Förhoppningen är att vi ska
få till ett konstruktivt möte där vi tillsammans diskuterar
långsiktiga lösningar på de problem som samebyarna
identifierat.

Telefonnummer
Anders Blom
090-14 11 26
Ragnhild Svonni
090-14 11 86
Jenny Wik Karlsson
090-14 11 83
Helén Larsson
090-14 11 84
Ellacarin Blind
090-14 11 82
Stefan Johansson
090-14 11 85
Britt-Marie Barruk
090-14 11 81
Hans Liebetrau
090-14 00 92
Lena Fjällborg
090-14 11 88
Eva Wiklund
090-14 11 73
Ol-Johán Sikku
Lennart Pittja
Dan Jonasson
Pia Huuva
Björn Linder
Jörgen Jonsson (ordförande)

I övrigt pågår i projektet löpande rådgivning till samebyar
och bolag i olika vindkraftsärenden. Projektet kommer att
bistå vindkraftsbolag och samebyar med rådgivning i
tillstånds- och andra ärenden. Projektet kommer att bistå i
avtalsförhandlingar och avtalsskrivningar mellan bolag och
samebyar.
En sammanställning av vindkraftsprojekt inom Sápmi
kommer att genomföras under denna period. I dagsläget
uppskattas antalet planerade vindkraftverk inom Sápmi till ca
4000. Björn Linder är projektledare för projektet.

070-514 44 80
070-561 66 06
072-202 12 00
070-229 76 28
070-362 04 78
070-399 31 59
070-646 07 65
070-736 14 19
073-816 00 57
070-248 07 30
070-171 80 34
070-688 15 77
070-346 56 06
070-671 11 05
070-317 14 80
070-570 55 56

Handölsdalen och Grans samebyar har påbörjat arbetet att
tillsammans med VisitSápmi ta fram samebyplaner för hur
man skall hantera turismutvecklingen inom sin respektive
samebys område. Handölsdalen har en situation där många
andra aktörer verkar för en nationalparksbildning på
samebyns marker och det finns dessutom planer från STF att
bygga ut Sylarnas fjällstation. VisitSápmi arbetar nu
tillsammans med samebyn för att fastställa hur rennäringen
skall tackla denna utveckling och risken för att turismen och
det rörliga friluftslivet kraftigt ökar på renbeteslandet.

◀

TIPS! Svenska Djurvårdens hemsida
Vi vill tipsa om att Svenska Djurvården har en hemsida
om sjukdomar på ren. www.svdhv.org , klicka på
Andra djurslag och Ren. Här kan du läsa om
sjukdomar, parasiter, smittskydd,
sjukdomsregistrering vid slakt m m.

