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Samernas Landsmöte i Jokkmokk 2011
Ombudsmöte 14 juni, Landsmöte 15-16 juni

Information om fullmakter
Varje sameby och sameförening har rätt att sända ett ombud
för varje påbörjat 50-tal medlemmar.
Ombud kan utöver sin egen rösträtt utöva rösträtt för annat
ombud som representerar samma sameby/sameförening. Det
är alltså inte möjligt för ett utsett ombud i en sameby att ge
fullmakt till ett ombud i en annan sameby.
Om ett ombud vill ge fullmakt till ett annat ombud att föra
dess talan måste detta styrkas genom protokollsutdrag från
samebyns eller sameföreningens styrelsemöte där det visas
vilka ombud som samebyn eller sameföreningen utsett att
representera vid Landsmötet. Dessutom skriver det ombudet
en fullmakt till det ombud som ska föra dess talan.
Den sameby eller sameförening som inte har fullmakter
behöver inte ta med protokollsutdrag utan då fungerar det
som tidigare med anmälan till Landsmötet.

Möten med departement
SSR har träffat landsbygds- samt miljödepartementet för att
diskutera aktuella frågor. SSR föredrog det arbete som pågår
inom SSR med utformningen av framtidens samepolitik. Vi
framförde också att vi efter landsmötet avser att tillsända
SSR:s positionsdokument till departementet och regeringen.
Under hösten avser SSR att återigen träffa departementet för
att diskutera hur vi går vidare i arbetet med att utforma
framtidens samepolitik.

Rovdjur
SSR har träffat miljödepartementet för att diskutera den s.k.
Jijnjevaerierapporten och lämnat begäran om tillsättande av
en kriskommission. Miljödepartementet har aviserat att det
kommer att lämna ett skriftligt svar på vår begäran före
sommaren. Det framkom under mötet att rapporten
diskuterats flitigt. Vår förhoppning är att de ansvariga börjar
få upp ögonen för den allvarliga situation vi står inför och
börjar agera.
Arbetet med toleransutredningen börjar ta fart och samtinget
avser att genomföra regional möten under hösten. SSR

uppmanar alla byar att delta under dessa möten, datum
och kallelserna kommer att gå ut under hösten.
Rovdjursutredningen som fastställer de nationella målen
för rovdjuren i Sverige hat lämnat första delbetänkandet.
SSR kommer att svara på denna remiss, om det finns några
frågor gällande denna utredning så kontakta Jenny Wik
Karlsson .

Helgkurs i första hjälpen – viktig
kunskap!
I samarbete med Ávki och Crossing Latitudes erbjuder vi
en helgkurs i första hjälpen i Gällivare den 10 – 12 juni. Vi
får lära oss mer om hur det första, viktiga omhändertagandet skall ske om olyckan är framme. Crossing
Latitudes är kursledare och kursen är intensiv med många
scenarier. Vi fejkar brutna ben, skallskador, skärsår och
mycket mer! Detta är viktig kunskap! Hjärt- och
lungräddning ingår. Kursavgiften är 2500 kr och samiska
blivande/nuvarande företag inom besöksnäringen erhåller
50 % rabatt på kursavgiften – kostnaden är endast 1250 kr!
Begränsat antal platser – anmäl dig nu till Lena Conlan,
info@crossinglatitudes.com eller per telefon 070-670 11 53
– uppge VisitSápmi vid anmälan för att få rabatten.

Sápmi Experience
Ansökningarna kommer in till oss från företagen i Sápmi.
Vi hoppas presentera de nya företagen som är godkända i
samband med landsmötet i Jokkmokk.

Samebyplaner
Handölsdalen har dragit igång arbetet med att skapa en
samebyplan för att sin sameby.

Hemsidan har premiär
Efter mycket jobb så går vi nu igång med hemsidan
www.visitsapmi.com – just nu går vi ut med den engelska
delen, den på svenska kommer inom kort. Hemsidans syfte
är att ge den utländske besökaren inspiration, kunskap och
reslust för att besöka Sápmi. Vi kommer ständigt att
utveckla och uppdatera hemsidan med nya bilder och
berättelser. Vi kommer framöver att utveckla

kartfunktionen och företagspresentationen för de godkända
företagen i Sápmi Experience.
Vill du bidra till hemsidan med foton, filmer eller din
berättelse – kontakta Lennart eller Danne.

Giron sámi teáhter i Jokkmokk
I samband med ombudsmötet ger Giron sámi teáhter
föreställningen What´s up Sápmi. Kl. 15.30 på Folkets Hus
med efterföljande diskussion.

What’s up Sápmi

Projektet Indigee syftar till att utveckla och stötta unga
urfolksentreprenörers idéer och verksamheter genom
coachning, rådgivning, kompetensutveckling och samverkan.
Projektet som varit igång sedan oktober 2010 omfattar ca 70
deltagare från Sverige, Norge, Finland och Ryssland.
Den svenska affärsrådgivaren för Indigee, Pia Huuva,
berättar att “Det går framåt för deltagarnas idéer och
verksamheter.”
Efter den andra Indigee konferensen i Ánar (Inari, Finland) i
mars 2011 har det startats en hel del samarbeten mellan
deltagarna över både land- och språkgränser. En deltagare
kommenterar; “Det känns absolut som att jag i och med
Indigee kan genomföra mycket mer än om jag varit utan och
jobbat på egen hand,”
Besök gärna projektets hemsida www.indigee.org

Några av de möten som SSR
deltar i under juni
13 juni
14 juni
15-16 juni
16-17 juni
17-19 juni

Dutkanbiegga – Renforskarseminarium 2011,
tema rovdjur. Samernas, Jokkmokk
Ombudsmöte, Jokkmokk
Landsmöte, Jokkmokk
Barents Reunion 2011, ”Från småstad till
populär destination”, Haparanda-Tornio
Terra Madre Indigenous People Jokkmokk

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)

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

Manus: Erik Norberg
Regi: Fransesca Quartey
Koreografi: Ola Stinnerbom
Scenografi och kostym: Torulf
Wetterrot
Mask: Birgitta Rasmusson
Ljusdesign: Sami Kultima och
Mårten Eliasson
Musik: Ola Stinnerbom och
Mårten Eliasson
Producent: Ellen Marit Labba
Skådespelare: Anna Åsdell,
Boris Glibusic, Saskia Husberg, Ylva Gustafsson
En aktuell och angelägen föreställning byggd på intervjuer
gjorda av Ann Helen Laestadius, Per Josef Idivuoma, Anna
Åsdell, Eva Helleberg, Carola Grahn och Ylva Maria
Pavval.
Fyra skådespelare berättar historien om vad som utspelar
sig en vacker sommarkväll på en samisk festplats. Vem
hade kallat 10 personer till den avsides skogsdungen och
varför skulle dom bry sig om de där sms:en…
What´s up, Sápmi? handlar bland annat om identitet,
språk, historia, sexualitet, könsroller och rasistiska fördomar, en mängd frågor som berör unga samer i dag, inte
minst den brännande frågan, vem är en riktig same? Allt
detta förpackat i en lustfylld form i direkt kontakt med
publiken. Föreställningen lämpar sig inte för små barn.
Läs mer på Giron sámi teáhters hemsida www.samiteahter.org

Premiär för

SSR startar nu portalsidan Shop in Sápmi för att visa vägen
till samiska företagare.
Hemsidan ligger redan ute www.shopinsapmi.se men
kommer att officiellt öppnas under SSRs landsmöte i
Jokkmokk.
Är du samisk företagare och vill finnas med på Shop in
Sápmi så maila bara till ssr@sapmi.se. Tipsa gärna de
företagare ni känner om hemsidan.
Vi finns också på Facebook, www.facebook.com/shopinsapmi.se

Välkommen till Shop in Sápmi!

