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Ordförande har ordet

Möte med Näringsdepartementet

Det är 100 år sedan det första
Landsmötet hölls i Tråante. En
lång tid där jag kan tycka vi
borde kommit längre i frågan
om våra rättigheter. Framförallt i frågan om vår rätt till land
och vatten, där vi idag fortfarande inte har något större
inflytande. För SSR gäller det att fortsätta driva våra frågor
för att skapa förändring på både den nationella politiska
arenan men också på den samepolitiska arenan.

SSR träffade Näringsdepartementet i slutet av januari. De
frågor som diskuterades var bland annat framtida
finansiering för SSR, en fråga som varit aktuell länge. Vi
framförde också vikten av att arbeta långsiktigt med
klimatförändringarnas påverkan på renskötseln och
möjligheter till omställning. Vid mötet deltog också
representanter från andra departement såsom Kultur- och
Miljödepartementen. SSR och Näringsdepartementet
kommer att träffas årligen för att löpande kunna informera
varandra om aktuella frågor.

SSR har just avslutat sitt verksamhetsår för 2016 och vi har nu
hunnit en bit in i 2017, ett år som utöver 100-årsjubileum
kommer att innehålla många spännande händelser.
Framförallt ser jag fram emot hovrättsförhandlingarna i Jaktoch fiskeprocessen under hösten. Jag kan konstatera att även
om politiken stått still i våra frågor så har vi fått allt större
framgång juridiskt, vilket ger mig hopp om att vi kan
förändra.
På kansliet har det varit en del personalförändringar, vi har
en ny näringshandläggare och tillsatt en 50 % tjänst för
skogsfrågor. Min förhoppning är att vi under kommande år
lyckas hitta ytterligare finansiering för att ha möjlighet att
anställa ytterligare personer. Vi skulle kunna göra så mycket
enligt min uppfattning.
Planeringen inför vårt Landsmöte i Arvidsjaur är i full gång
och jag hoppas att träffa många av er där. Vi kommer att ha
flera viktiga frågor att diskutera, bland annat nordisk
samekonvention och sanningskommission.
Jörgen Jonsson

Rovdjur
SSR:s rovdjursgrupp träffades i Umeå under två dagar för
att ta fram riktlinjer för årets arbete. En av de stora
frågorna som ligger på bordet är att jobba för att
toleransnivån uppnås, många av våra medlemmar ger
signaler att det är långt kvar.
Under mötet framkom också tydligt att länsstyrelserna
agerar olika i frågor om skyddsjakt, totalt olika, något som
inte kan accepteras. SSR kommer att bjuda in berörda
länsstyrelser till ett gemensamt möte för att diskutera dessa
frågor.

Skyddsjakt
En vanligt förekommande fråga under hösten och vintern
för våra medlemmar är vad som gäller för skyddsjakt. Flera
länsstyrelser har signalerat att det inte är möjligt att få
skyddsjakt i förebyggande syfte eller om gynnsam
bevarandestatus inte är uppnådd. Från SSR:s sida har vi
tydligt lyft att detta inte är korrekt, utan att länsstyrelserna
gör felaktiga bedömningar. För att pröva frågan så har SSR
bistått två samebyar i att överklaga två avslag på
skyddsjakt. Ärendet har nu avgjorts av Kammarrätten som
bifaller samebyarnas överklagan. Domarna finns
tillgängliga på SSR:s hemsida.

Skog

Samernas Landsmöte 2017

Från och med den 16 januari kommer Maria Boström att
arbeta med skogsfrågor och Renbruksplan på 50 %.
Resterande arbetstid görs som projektledare för vårt
vindprojekt Biekkasuodji.

I år hålls SSR:s Landsmöte i Arvidsjaur på Hotell Laponia.
Ombudsmötet genomförs den 30 maj. Landsmötet den 31
maj och 1 juni.
Bokningar kan redan nu göras på http://lm.sapmi.se/

Den 14 februari träffas vår skogsgrupp för ett möte på
kansliet där vi bl. a kommer diskutera SSR:s skogspolicy,
målbildsarbete hänsyn skogsbruk-rennäring, FSC:s nya
skogsbruksstandard. Om ni har frågor som ni vill att vi tar
upp kontakta Maria alternativt er representant i
skogsgruppen:
Norrbotten:
Lars-Evert Nutti, Sirges & Raymond Wasara, Könkämä
Skogsbyarna:
Thomas Stenlund, Malå & Anders Persson, Gällivare skogs
Västerbotten:
Magnus Andersson, Ran & Jon-Mikael Labba, Vapsten
Jämtland/Härjedalen/Dalarna:
Anja Fjellgren Walkeapää, Mittådalen & Thorbjörn Åhrén,
Raedtievaerie

Biekkasuodji
Den 2 mars anordnar vi ett seminarium med efterföljande
workshop för samebymedlemmar och representanter för
vindkraftsprojektörer och tillståndsmyndigheter. Fokus för
dagen är vindkraftens påverkan på renar och renskötsel i
bygg- och driftsfas. Förmiddagen ägnas åt föreläsningar av
renskötare och projektörer. Eftermiddagen diskuterar
deltagarna kring hur vi kan minska konflikterna mellan
renskötsel och vindkraft. Att delta i seminariet är givetvis
gratis och vi har även möjlighet att betala ut en reseersättning
till samebymedlemmar. Först till kvarn gäller. Vid fler
anmälda än det finns platser kommer vi ge plats till en
representant per sameby/projektör. För anmälan och mer
information se annonsen i månadsbrevet.

Val:
Ordförande
Nuvarande: Jörgen Jonsson
Norrbotten norra
Ordinarie, nuvarande Gudrun Kuhmunen
Suppleant, nuvarande Niila Inga
Västerbotten
Ordinarie, nuvarande Åsa Baer
Suppleant, nuvarande Sara-Helén Persson
Sameföreningarna
Ordinarie, nuvarande Åsa Skum
Suppleant, nuvarande Sylvia Blind
Norrbotten södra
Suppleant, fyllnadsval 1 år, istället för Mikael Juuso som
avsagt sig uppdraget.
I valberedningen sitter för Norrbotten norra Maria Pittja,
för Norrbotten södra Brita-Stina Sjaggo, för
skogssamebyarna Carl-Gustav Johansson, för Västerbotten
Olle Larsson, för Jämtland Doris Rensberg och för
sameföreningarna Inge Frisk.

Motioner till SSR:s Landsmöte
Motioner är en rättighet och en möjlighet att lyfta frågor
till SSR:s högsta beslutande organ – Landsmötet.
Välkommen med motioner till Landsmötet. Motioner skall
vara kansliet tillhanda senast 28 februari 2017. Dessa kan
skickas per post eller per mejl till info@sapmi.se

Ovttas

I februari anordnas de två första tillfällena av Strategisk
ekonomi i Kiruna och Jokkmokk. I kursen som riktar sig
mot småföretagare, tex renskötselföretag ingår bland annat
en grundläggande genomgång av det viktigaste man bör
känna till om sin egen ekonomi t ex moms- och
skatteavdrag m.m. Fler tillfällen kommer på andra orter
under våren.
Glöm inte att följa SSR på Facebook, Instagram och bli
medlem på SSR:s hemsida för att få information om
kommande utbildningar och kurser.
Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig
till samer som driver företag. De branscher denna insats
verkar för är kopplade mot den samiska traditionen och
kulturidentiteten och särskilt viktiga i denna målgrupp är
de kvinnliga företagarna. Projektet är finansierat av
Europeiska Socialfonden – ESF, Länsstyrelsen i Norrbotten
och Region Västerbotten.

Under januari gick det första tillfället av Slaktkurs för tjejer av
stapeln i Porjus. Kursen var väldigt uppskattad och
deltagarna fick lära sig mer om traditionell slakt och hur man
tar vara på allt från renen, från senor och tarmar till bällingar.

Samiska kulturdagar
Under 15–18 februari genomför Edelviks folkhögskola
samiska kulturdagar för elever och personal och andra
intresserade.
SSR kommer att medverka med föreläsningar och
information om samer. Övriga medarrangörer är bl.a.
Malå sameby som skall bjuda på traditionell kött- och
paltmiddag och Giron Sámi teahter. Birgitta Simma, präst i
Svenska Kyrkan, skall hålla föredrag om
vitboken. Arkeolog Berit Andersson, Västerbottens
museum, skall hålla föredrag om samisk närvaro vid
Västerbottens kustområde.
Ovttas ser även över möjligheterna att genomföra fler kurser.
Upphandlingen för detta finns på hemsidan så vet ni av
någon som kan tänkas genomföra den så tipsa dem om att
lämna in en offert.

Jörgen Stenberg med band kommer uppträda fredagen den
19 februari.
Mer information finns på www.edelvik.se/aktuellt/php

Skolberättelser i Sápmi
Helgen den 25–26 februari 2017 arrangerar SSR en workshop
”Skolberättelser i Sápmi” på Samernas utbildningscentrum i
Jokkmokk. Se separat annons. För anmälan till middagen 25
februari kl. 19 se http://www.sapmi.se/wpcontent/uploads/2017/02/20170225_Sangfesten.pdf

Seminarium om nationella minoriteter i
Skellefteå
Onsdag den 1 mars arrangerar Västerbottens läns
landsting tillsammans med Skellefteå kommun en
seminariedag ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk
i landstingets och kommunens verksamhet”
Seminariet hålls på Campus, Skellefteå 12.00-17.00.

#DigiGiella17
Samiskt språkcentrum arrangerar under Ubmejen biejvieh –
Samiska veckan en konferens för att belysa hur den digitala
tekniken kan bevara och utveckla de samiska språken.
Målgruppen är samiska språkarbetare, modersmålslärare,
samiska föräldrar, samordnare i samiska
förvaltningskommuner och övriga som har intresse i
samiskans utveckling. Konferensens tema är: Hur ska vi få de
samiska språken att bli en del av vardagen? Hur kan den
digitala tekniken hjälpa till att utveckla och främja språken?
Programmet består av inspirerande föreläsningar,
diskussioner och workshops.

En av föreläsarna är Lennart Rohdin som skall föreläsa om
vilka rättigheter de nationella minoriteterna har och vilka
skyldigheter har landstinget och kommunen.
Seminariet är gratis, men föranmälan krävs till
yngve.lindmark@skelleftea.se senast den 15 februari 2017.

Samiska kyrkdagar 2017
Välkommen till Samiska kyrkodagar i Arvidsjaur 16-18
juni 2017. Då samlar hundratals människor över
generationsgränser, både samer och icke-samer från
Sverige, Finland, Norge och Ryssland.

Medarrangörer är Humlab, Institutionen för Språkstudier
och Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå
universitet, Umeå kommun, samt SSR – Svenska Samernas
Riksförbund.

Under samiska kyrkodagarna är det samiska kyrkolivet i
centrum, med gudstjänster, samtal, föreläsningar och
kulturella inslag. Rättigheter, självbestämmande, hållbar
utveckling i Arktis, försoning och vidareutveckling av
samiskt kyrkoliv är ämnen som kommer att behandlas.

När? Måndag 6 mars, kl. 9-16

Temat denna gång är "Livets källa – livets vatten".

Var? Humlab X, Konstnärligt Campus, Umeå. Konferensen
är gratis, men antalet platser är begränsat.

Vatten har traditionellt sett alltid haft en stor betydelse för
samer, boplatser byggdes vid kallkällor eller vid andra
vattendrag. Tillgången till färskvatten var viktig för att
kunna livnära sig och förvaring av mat. Vatten som livets
källa symboliserar också den kristna tron.

Anmälan sker senast den 20 februari 2016 till Sametingets
språkcentrum, e-post: gielejarnge@sametinget.se Vi bjuder på
fika så kom ihåg att uppge ev. allergier.
Föreläsningarna kommer att sändas live och kan följas på
http://live.humlab.umu.se. Det är också möjligt att ställa
frågor i anslutning till föreläsningarna den 6 mars via Twitter
genom att använda hashtaggen #digigiella17.
Se programmet här: http://www.sapmi.se/wpcontent/uploads/2017/02/program_digigiella_version1.pdf

Läs mer om Samiska kyrkodagar 2017. Länk:
https://www.svenskakyrkan.se/samiska-kyrkodagar

#Hjärtespråk
Universitets- och högskolerådet (UHR) vill bidra till att
hålla de nationella minoritetsspråken levande och inspirera
till att läsa dessa språk på universitet och högskola. Under
hösten 2016 har UHR producerat fem kortfilmer (2–3
minuter långa) varav tre är på lule- nord- och sydsamiska.
Måndagen den 6 februari lanseras den första filmen på
sydsamiska. Den 8 februari lanseras en film på lulesamiska
och fredagen den 10 februari lanseras en film på
nordsamiska. Filmerna lanseras under #hjärtespråk.

Arjeplogs sameförening

Noerhtenaestie sameförening

Árjepluove sámesäbbre (Arjeplogs sameförening) har ca 80
medlemmar som är utspridda i alla åldrar.
I augusti 2016 arrangerade sameföreningen Same-SM. 1954
arrangerades det första Vinter Same-SM i Arjeplog. Nästa
gång var 1992, för 25 år sedan.
Varje år på fettisdagen bjuder sameföreningen tillsammans
med Arjeplogs församling på kött- och blodpaltmiddag, ett
uppskattat arrangemang.
Under Mikaelihelgen (infaller i september) brukar
sameföreningen arrangera lassokastningstävlingar för alla
åldrar.
-I år orkade vi inte arrangera det, eftersom vi nyss har
genomfört Same-SM, men nästa år genomför vi det som
vanligt igen, säger Gertrud Pettersson som är föreningens
ordförande.
-Vi har haft samisk vävkurs, koltkurs och vi planerar även en
skosömnadskurs.
Sameföreningen arrenderar Skeppsholmen av kyrkan och
Arjeplogs kommun. Skeppsholmen är en liten ö, i östra delen
av Hornavan i Arjeplog. Där har sameföreningen en stor
samlingskåta för ca 40 personer, skogsamisk kåta, en luopte,
tre bodar och en torvkåta. För närvarande är det ett
eventföretag som hyr Skeppsholmen.
-Vår dröm är att rusta upp Skeppsholmen.

Föreningen bildades 1977 och är en länsförening.
Föreningen har ca 90–100 medlemmar, men tyvärr
minskar medlemsantalet för varje år. Mona Gadd är
sameföreningens ordförande, hon har varit ordförande i
fem år.
-Det är svårt med återväxten, vi vill att fler ungdomar skall
engagera sig, men liksom många andra föreningar är det
svårt att hitta ungdomar som vill vara aktiva. Vi vet att det
finns många samer i Sundsvall, men alla är inte med i
sameföreningen, säger Mona Gadd.
Nästa år, 2018 firar Noerhtenaestie sameförening 40-års
jubileum.
-Vi har påbörjat planering, vi kommer ha jubileum nån
gång under våren. Alla sameföreningar är välkomna att fira
tillsammans med oss säger Mona Gadd.
Sundsvalls kommun har ansökt om att få bli samisk
förvaltningskommun, men deras ansökan är ännu ej
beviljad.
-Vi har en bra dialog med kommunen, de rådfrågar oss
om de planerar några samiska aktiviteter.
Mona Gadd vill särskilt lyfta fram styrelsen i
sameföreningen.
-Vi har en fantastisk styrelse, vi är väl inarbetat team och vi
trivs väldigt bra med varandra.
Noerhtenaestie sameförening har en rad aktiviteter
under året, varje år firar föreningen den 6 februari,
samefolkets dag. De har haft sitt årliga, traditionella renkok
som är mycket uppskattat av medlemmarna. De har även
haft lassokastning, brödbak och bjudit på fika vid Norra
Bergets sameviste.
-Vårt önskemål är att SSR skulle ordna en
sameföreningsträff så att vi får träffa andra sameföreningar
dels för att skapa nätverk och dels byta erfarenheter hur
andra föreningar arbetar. Vi är medlemmar i SSR eftersom
vi vill stödja SSR:s arbete som driver frågor som handlar
om våra samiska rättigheter avslutar Mona Gadd,
ordförande i Noerhtenaestie.

Gertrud har varit ordförande i föreningen sedan 2012. Innan
hon flyttade till Arjeplog bodde hon under många i Inuvik,
norra Canada där hon bl. a. drev en egen redovisningsbyrå.
Men hemlängtan blev till slut för stor så Gertrud flyttade hem
igen.
Varför är sameföreningen med i SSR?
-Vi vill känna gemenskap med andra samer, det är viktigt för
oss, avslutar Gertrud.

Hans Andersson, en av medlemmarna, väver band på
sameföreningens vävkurs

Hyr en kontorsplats

Rådgivning
SSR erbjuder sina medlemmar rådgivning och stöd vid
olika typer av ärenden till självkostnadspris. Kontakta
kansliet för mer information.

Kalendarium

Nu har du möjlighet att hyra en kontorsplats hos oss på SSR,
på både kort och lång sikt, och ta del av vår fantastiska miljö
och anda. Tillgång till Internet, konferensrum och skrivare.
Ni har även möjlighet att hyra vårt konferensrum. Modern
teknisk utrustning och möjlighet till videomöten.

4-12 feb
13 feb
14 feb
15-18 feb
15-16 feb
16 feb
25-26 feb
2 mars

SSR i Tråante
Möte med Sveaskog
SSR:s skogsgrupp möte, Umeå
Samiska kulturdagar, Burträsk
Planeringsdagar SSR:s kansli
Styrelsemöte CESAM
Skolberättelser i Sápmi, Jokkmokk
Biekkasuodji seminarium, Umeå

Gruppförsäkring för medlemmar
Vi vill påminna om att SSR förhandlat fram en försäkring
till våra medlemmar. Läs mer på SSR:s hemsida
www.sapmi.se, klicka på Medlem så hittar du information.

Telefonnummer
Jenny Wik Karlsson
090-14 11 83
Ellacarin Blind
090-14 11 82
Britt-Marie Barruk
090-14 11 81
Hans Liebetrau
090-14 11 85
Totte Nordahl
090-14 11 86
Anna-Marja Kaddik
Moa Lango
Maria Boström
Jörgen Jonsson (ordförande)

072-202 12 00
070-362 04 78
070-646 07 65
070-736 14 19
076-126 42 42
070-367 66 56
073-806 29 06
070-554 03 21
070-570 55 56

Besök gärna vår hemsida www.sapmi.se för mer
information.
Gilla oss på Facebook facebook.sapmi.se

Telefontider på kansliet
Ni kan ringa tidigare men då får ni ringa på direktnumren.
Om du är intresserad är det bara att höra av dig till kansliet
via info@sapmi.se eller ring på 090-14 11 80.

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

HUR PÅVERKAS RENAR AV
VINDKRAFT
En heldag med fokus på vindkraftens påverkan på renar och
renskötsel i bygg- och driftsfas.


Föreläsningar av
o Jörgen Stenberg, Malå Sameby
o NN, XX sameby
o Matilda Afzelius, Nordisk Vindkraft
o Agneta Wieslander, Vattenfall Vindkraft



Workshop kring hur minskar vi konflikter mellan renskötsel och vindkraft?
Torsdag 2 mars
P5, Storgatan 46A, Umeå (www.p5.nu)
Kaffe från 9:00
Seminariet statar 9:30
Avslut 16:00

Seminariet är en del av SSRs projekt Biekkasuodji och genomförs i samarbete med
Svensk Vindenergi. Seminariedagen är gratis för representanter från samebyar,
projektörer och tillståndsmyndigheter.
Reseersättning ges till samebymedlemmar, vi rekommenderar samåkning.

Anmälan:
Vi siktar på en jämn balans mellan företrädare från samebyar & projektörer. Vid
fler anmälda än det finns platser kommer vi ge plats till en representant per sameby/projektör.
Anmälan och ev frågor görs till Maria: maria@sapmi.se, 070-554 03 21
Har du allergier eller andra behov som vi behöver veta om? Nämn detta när du anmäler dig.

Sista anmälningsdag: 22 februari

Skolminnen från Sapmi
Beräelsens kra mellan människor
Välkommen till en intressant helg i Jokkmokk där vi berättar
våra skolberättelser för varandra.

25-26 februari 2017
Samernas Utbildningscentrum, Jokkmokk
Under 2016 gav Svenska Kyrkan ut antologin "När jag var åtta år lämnade jag mitt hem…" och under
Jokkmokks marknad 2016 arrangerade SSR ett seminarium om samiska skolminnen.
Under helgen 25-26 februari skall Inger Lise Oelrich lära ut metoder om hur du kan berätta om dina
skolminnen.
Innehåll
Enkla berättarövningar parvis och i mindre grupper med samtal. Vi arbetar med icke-dömande närvaro,
där vi lyssnar på och bevittnar varandras berättelser med värme och uppskattning. Det är inte fråga om
uppträdande eller prestation.
Målgrupp
Sameföreningar, samebyar, enskilda samer som har en berättelse från skoltiden som de vill dela med sig.
Inga förkunskaper krävs. Alla är välkomna!
Tider: Lördag 9-15, söndag 9-13
Max. 20 deltagare
Kursen är gratis, ﬁka ingår.
Anmälan senast 20 februari 2017
www.sensus.se/skolminnen
På lördagskväll kl 19.00 bjuder Inger Lise på en berättarföreställning ”Sångfestens Gåva” på Viddernas Hus som ingår i
kursen.
Föranmälan: www.sensus.se/sangfesten

INGER LISE OELRICH är regissör, berättare & vuxenutbildare. Hon har arbetat med kreativitet och storytelling som förvandlande kraft mellan människor i över 30 år. Inger Lise är
Initiativtagare till Nordisk ALBA 2005, internationella berättarsymposier samt en rad nyskapande samhällsprojekt. Sedan 2009 verkar hon som Senior Storytelling Advisor på Folke
Bernadotteakademin där hon metodutvecklat storytelling som redskap i politiska sammanhang bl.a. under Irakiska Dialogmötena. Hennes senaste bok är ”THE NEW STORY - Storytelling as a Pathway to Peace”, se i övrigt hemsidorna: www.storytellingforlife.com & www.
thenewstory.nu.

