Månadsbrev Cuoŋamánnu  Vuoratjismánno  Voerhtje  April 2014
Svenska Samernas Riksförbund, Magasinsgatan 7, 903 27 UMEÅ, tel 090-14 11 80, fax 090-12 45 64, e-post info@sapmi.se

Ordförande har ordet

Rovdjur

Just nu är det bråda dagar i
renskogen. Våren kom fort i
år, något som märktes tydligt
när vi skulle genomföra
regionala möten i april. Nya
möten är inplanerade i början
av maj och jag hoppas att så många som möjligt kan delta då.
Landsmötesplaneringen är i full gång, årets tema är långsiktig
och hållbar utveckling i Sápmi. Ett tema som känns ständigt
aktuellt. Landmötet kommer gå av stapeln i augusti i Umeå.
Jag vill också påminna om att eventuella motioner skall vara
kansliet tillhanda senast den 17 maj.
Flera av SSR:s projekt avslutas till sommaren och inför
eventuella nya projekt vill vi gärna höra från er medlemmar
vad ni tycker är viktigt att fokusera på.
Jörgen Jonsson

Regionala möten
På grund av den tidiga våren blev flera av de planerade
regionala mötena i slutet av april inställda. Därför kommer
här nya datum.
Storuman, Hotell Toppen 7 maj 09.30 – 16.00
Gällivare, Folkets Hus 8 maj 09.30 – 16.00
Jokkmokk, Samernas utbildningscentrum 9 maj 09.30 – 16.00
Vid mötena kommer följande punkter att lyftas:
1. Ekonomi - redovisning av kortsiktig/långsiktig planering
2. Rovdjursfrågan – arbetet med toleransnivåer
3. Markanvändningsgruppen - redovisning av förslag till
policy gällande konkurrerande markanvändning
4. SSR:s ungdomsprojekt - info om ansökningsförfarande
5. Ordförandekonferens – förslag om att flytta fram
konferensen till efter valet
6. Landsmötet i Umeå
7. Samebyarnas egendomsrätter
8. SSR:s verksamhet – vad är på gång
9. Övriga frågor
Anmälan görs till info@sapmi.se

Kansliet stängt
Kansliet håller stängt den 4 juni.

Toleransnivåer

Arbetet med toleransnivåerna pågår och kommer att lyftas
under de regionala mötena. Samtliga samebyar skall ha fått
ett excelark utskickat till sig via mejl. Denna modell är ett
första utkast till beräkning av toleransnivå på ett
övergripande plan, för att starta upp arbetet. SSR ser gärna
att samebyarna skickar in denna mall till kansliet för
sammanställning av en generell förlustnivå länsvis.

EU

SSR samarbetar med Paliskuntain Yhdistyksen gentemot
EU i rovdjursfrågan. I samarbetet ingår att lyfta
renskötseln och de samiska näringarna på en internationell
nivå. Bland annat kommer vi att tillsammans ingå i
rundabordssamtal med miljödirektoratet.

Konkurrerande markanvändning
Mineralprospektering

SSR träffade tillsammans med LRF Näringsdepartementet i
syfte att återigen lyfta konsekvenserna av regeringens
nuvarande hållning i mineralfrågor. Mötet utmynnade inte
i några konkreta uttalanden från departementets sida att de
avser att ändra inställning i sakfrågan. Arbetet med denna
viktiga fråga är dock något som SSR prioriterar.

Framtagande av ny policy för konkurrerande
markanvändning

SSR:s markanvändningsgrupp hade sin andra träff den 22
april. Vid mötet påbörjades arbetet med policyn. Detta
arbete kommer att fortgå under hela våren med
förhoppning att ett förslag till policy skall kunna
presenteras på landsmötet.

SSR:s styrelse
Jörgen Jonsson och Mattias Åhrén träffade sametingets
styrelse i Kiruna i april för att diskutera sametingets
konsultationsordning. Vid mötet lyftes också frågor om
framtidens samepolitik. Både SSR och sametinget har
sedan tidigare inbjudits till dialog med regeringens
företrädare i dessa frågor. Arbetet med en framtida
samepolitik är en av styrelsens viktigaste frågor och arbetet
utgår från de olika landsmötesbeslut som finns i frågan.

Rådgivning
Om ni har frågor eller behöver rådgivning i olika ärenden
kontakta gärna oss. Om ni vill ha hjälp i enskilda ärenden kan
vi bistå er. SSR tar ut en avgift vid enskild rådgivning efter
överenskommelse.

Hemsidan
SSR håller på att uppdatera hemsidan, förhoppningsvis
kommer detta arbete att vara klart under våren.

Landsmötet
Landsmötet hålls i Umeå med ombudsmöte 15 augusti,
landsmöte 16-17 augusti. Det kommer också vara ett
rovdjursseminarium den 14 augusti inom SSR:s och Cesams
projekt under Umeå kulturhuvudstad 2014.

Val på Landsmötet 2014

Under Landsmötet 15-17 augusti i Umeå kommer det ske val
till Norrbotten södra, skogssamebyarna och
Jämtland. Kontakta valberedningen med förslag. För
Norrbotten södra Dan Fjällman, för skogssamebyarna SvenErik Persson och för Jämtland Ann Sparrock.

Motioner

Motioner är en rättighet och en möjlighet att lyfta frågor till
SSR:s högsta beslutande organ – Landmötet. Välkommen
med motioner till Landsmötet senast den 17 maj för att
kunna behandlas på styrelsemötet.

SSR:s Hederspris samt Företagarpris

Nominering till SSR:s Hederspris samt Företagarpris,
nomineringsförslag skickas till kansliet senast 17 maj.
Kriterier för Företagarpris: Pristagaren är en person (man
eller kvinna) som under året uppvisat framgångar som
företagare, framgångarna behöver inte nödvändigtvis mätas,
även om detta naturligtvis är en fördel, i form av en
ekonomisk resultatutveckling. Andra faktorer av betydelse
kan vara:
• Innovationsförmåga och vilja till förnyelse
• Starkt entreprenörskap
• God förebild
• God företrädare för den samiska kulturen etc.
Pristagaren kan vara verksam inom renskötseln och/eller
inom någon annan samisk näring.
Kriterier för Hederspris: Priset vänder sig till en person som
gjort förtjänstfulla insatser för att sprida inspiration och
kunskaper av betydelse för utvecklingen av samiskt näringsliv
och samiskt samhällsliv. Pristagaren kan vara same eller inte
same, man eller kvinna, ung som gammal.

Samisk konstutställning i New York
Den 10 maj invigs en samisk konstutställning på
Scandinavian House -The Nordic center in America i New
York. ”Sámi stories - art and identity of an artic people” heter
utställningen och den pågår till den 23 augusti.

Medverkande konstnärer: Rose Marie Huuva, Iver Jåks,
Britta Marakatt-Labba, Arnold Johansen, Aslaug Juliussen,
John Savio, Arvid Sveen samt Marja Helander.
www.amscan.org

Disputation - Umeå universitet
Fredagen den 16 maj försvarar statsvetaren Annette Lööf
sin avhandling ”Anpassningsbarhetens utmaningar - en
studie av hur rennäringen styrs i Sverige”
Disputationen hålls på engelska.
Disputationen sker kl. 13.15 - 15.00 i Hörsal B, Umeå
universitet.
www.umu.se

Blåbärssås och blodbröd
Samisk Mat & Kompetenscentrum har en ny hemsida,
www.mat.samernas.se. På hemsidan finns det tips på olika
samiska recept och korta utbildningar. Det finns bl. a.
recept på blåbärssås och blodbröd m.m.
Den 10-11 juni hålls en nationell matkonferens i
Jokkmokk. Jokkmokk är utsett till matlandets huvudstad
2014.
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson besöker Jokkmokk
under konferensen.
Samisk Mat & Kompetenscentrum har tillsammans med
Renlycka tagit fram en detaljerad styckningsplansch på
ren. Den första utgåvan är på svenska men det planeras att
den skall översättas till tre samiska språkvarieteter.

Renlycka är på gång igen!
SSR/Renlycka inbjuder till:
• Utvecklingsmöte kring slakt, försäljning,
prisfrågor och framtid i Jokkmokk 27 maj
och i Dorotea 2 juni (bifogas)
• Utvecklingsrådslag för förädlingsföretag i
Stockholm 23 maj (bifogas)
• Endagskurs i Storytelling i Östersund 16 juni och i
Gällivare 18 juni för dig som är/vill bli samisk företagare
med förädling av renkött eller annan samisk mat.
Mer info Marja Ek, marja@renlycka.se eller 070-683 98 90

Sök till projektet Aktavuohta!
Ungdomar mellan 18 och 26 år i samebyarna! Sök till
projektet Aktavuohta!
Vi söker 20 ungdomar som vill lära sig mer om bl.a.
urfolksrätt, rennäringslagen, styrelsearbete,
konflikthantering, vindkraft, skogsbruk, gruvdrift m.m.
Två till tre träffar planeras under 2014 och sedan ett flertal
träffar under 2015. Varje träff är på ca fem dagar. Mellan
träffarna kommunicerar vi med surfplattor.
Ansökningstiden är förlängd. Läs mer på
www.sapmi.se/aktavuohta_info.pdf

Samiska krisnätverket 063-10 12 30
Indigee 2
Projektet kommer att avslutas sista juni i år och nu återstår
slutrapport och enkät till deltagarna.
Mer info om projektet finns på:
www.indigee.org www.facebook.com/Indigee

Kompetensutveckling skogsbruk rennäring
Närmast på gång är ett antal fältutbildningar dit alla
renskötare är välkommen att delta. Utbildningarna kommer
att innehålla både skogliga skötselåtgärder och hur dessa
påverkar renskötseln, men även Renbruksplan och
renskötselåret. Utbildningarna anpassas efter lokala
förutsättningar och önskemål. Precis som vid
vinterutbildningarna finns det möjlighet till att ställa många
frågor och diskutera med skogsbolagens personal. Projektet
bekostar reseersättning (egen bil), kost och logi. Varje
utbildningstillfälle är två dagar och man anmäler sig till ett av
tillfällena nedan, anmälan till Maria.
Barmarksutbildningar (orterna ungefärliga):
27-28/5
Balsjö
9-10/6
Nattavaara
12-13/6
Harads
17-18/6
Sveg
25-26/6
(ej klart ännu)
19-20/8
Stugun
21-22/8
Lycksele
23-24/9
Harads
25-26/9
Nattavaara
30/9-1/10
Lycksele
WWW.SKOGOCHREN.SE – Webbutbildningen är
tillgänglig för alla, inloggning fås genom att skicka mejl till
maria@sapmi.se där du anger namn, e-postadress samt
samebytillhörighet. Du som inte tillhör någon sameby anger
det och är lika välkommen att ta del av materialet.

Ersättning för trafik- och tågdödade renar
Hanren
Honren
Kalv

Bildödade
1/10 2013 1
2 332
3 630
1 768

Tågdödade
1/10 2013 2
2 957
2 957
2 957

RSVs produktionsvärde
2014 års taxering
1 418
1 068
665

1

För reflexmärkta renar utbetalas tilläggsersättning med 100 kr.

2

Av beloppet är 100 kr ersättning för identifiering och utbetalas i särskild ordning till
samebyn/den som identifierar.

Adress till Trafikförsäkringsföreningen
Trafikförsäkringsföreningen
Renskador
Box 24035
104 50 Stockholm

Vill du ha någon som lyssnar? Samiska krisnätverket är
bemannat fredagar och söndagar klockan 20-24. Den du
får tala med har tecknat tystnadsförbindelse. Vill du
samtala på samiska så finns den möjligheten

Gruppförsäkring för medlemmar
Vi vill påminna om att SSR för fem år sedan förhandlade
fram en försäkring till medlemmarna. Där finns t ex
ersättarförsäkring med som varit borta många år. Läs mer
på SSR:s hemsida www.sapmi.se, klicka på Medlemmar så
hittar du information och broschyren eller ring till
Länsförsäkringar och ange avtal 1881 så får du hjälp att
teckna försäkringen.

Telefontider på kansliet
09.00 – 10.30 och 15.00 – 16.00
Detta är tiderna för växeln, övrig tid går det bra att ringa
direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer
finns på www.sapmi.se under kontakter och nedan.

Telefonnummer
Jenny Wik Karlsson
090-14 11 83 072-202 12 00
Fredrik Juuso
090-14 11 84 070-229 76 28
Ellacarin Blind
090-14 11 82 070-362 04 78
Britt-Marie Barruk
090-14 11 81 070-646 07 65
Niklas Utsi
090-14 11 85 070-394 61 62
Hans Liebetrau
090-14 11 88 070-736 14 19
Totte Nordahl
090-14 11 86 076-126 42 42
Anna-Marja Kaddik
070-367 66 56
Lars Miguel Utsi
070-296 12 05
Pia Huuva
0927-320 77 070-671 11 05
Maria Boström
070-600 27 82
Ol-Johán Sikku
070-171 80 34
Marja Ek
070-683 98 90
Jörgen Jonsson (ordförande)
070-570 55 56
Besök gärna vår hemsida www.sapmi.se för mer
information.
Gilla oss på Facebook facebook.sapmi.se
VisitSápmis hemsida www.visitsapmi.com
Indigees hemsida www.indigee.org

Kalendarium
5 maj
7 maj
8 maj
9 maj
13 maj

Möte rovdjur SSR/Paliskuntain Rovanniemi
Regionalt möte Storuman
Regionalt möte Gällivare
Regionalt möte Jokkmokk
Möte med Glesbygdsmedicinskt Centrum om
psykisk ohälsa
19-20 maj SSR styrelsemöte
21 maj
Projektkoordineringsmöte
22 maj
Möte om samisk markanvändning/forskning

Bedriftsutvikling i den grenselöse regionen
Sápmi
Under Samiska veckan i Umeå genomförde projekt
Bedriftsutvikling i den grenselöse regionen Sápmi sin sista
samling. Ett fyrtiotal samiska företagare från Sverige,
Ryssland och Norge deltog på träffen. En av aktiviteterna
under träffen var en experimentell matverkstad där
deltagarna under en kväll tillagade spännande maträtter
under ledning av Vegard Stormo, som vann fjolårets Sápmi
Awards kocktävling.
Under samlingen genomfördes också en modeshow som
visades på det nyöppnade Gitarrmuseet.
En film från modevisningen finns på YouTube. Sök på
“Sapmi Design og Fashion Rock”. Eller gå till
http://youtu.be/Btecfrbud1w

Reidar Solberg,Samuelsberg och Lennart Blindh, Funäsdalen var
två av deltagarna på den experimentella matverkstaden som
projektet arrangerade.

Från vänster Kock Vegard Stormo, projektdeltagare Anna-Stina
Svakko, Solveig Labba, Eva Wilks och Laila Wilks

Solveig Labba och Ewa Wilks

Vladimir Gusev gör sig klar för gå upp på catwalken på
Gitarrmuséet. Vladimir kommer från Ryssland och har varit en
av projektdeltagarna

