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Ordförande har ordet

SSR:s styrelse samt suppleanter:

Jag vill inledningsvis passa på
att tacka er alla för ert
deltagande vid årets landsmöte
som genomfördes under
augusti månad.
Förhoppningen inför årets landsmöte var att vi skulle stärka
varandra genom att lyfta upp positiva och inspirerande
händelser, vilket jag tycker att vi lyckades med. Jag känner
också tilltro till framtiden efter att få tagit del av några
ungdomars tankar inför framtiden.

Ordförande:
Jörgen Jonsson
Ordinarie:
Norrbotten Norra:
Gudrun Kuhmunen
(vice ordförande)
Norrbotten Södra:
Olof Tomas Utsi
Skogsamebyarna:
Lennart Stenberg
Västerbotten:
Åsa Baer
Jämtland:
Lena Kroik
Sameföreningarna:
May-Britt Öhman

Hösten är här och med den ett nytt verksamhetsår för SSR, ett
år som inleds med förändringar i styrelsen och ny adress för
kansliet. Styrelsen har fått nya representanter från Jämtland,
Skogssamebyarna och Södra Norrbotten.
Vi står också inför en ny regering i Sverige, förhoppningen är
att denna regering skall vara mer intresserad av våra frågor än
den tidigare sittande alliansen. I skrivande stund vet vi inte
vem som blir ny ansvarig minister för våra frågor, jag hoppas
dock att den nya ministern skall vara kunnig och intresserad.
Inom SSR kommer vi under detta år aktivt arbeta med att
fortsätta stärka organisationen genom att aktivt arbeta för
bättre ekonomiska förutsättningar. Min ambition är också
att vi skall bli ännu bättre på medlemskontakt och arbeta med
de frågor medlemmarna tycker är angelägna.
Under hösten kommer jag ha flera tillfällen att möta er
medlemmar, bland annat på ordförandekonferensen i
Stockholm den 18-19 november.
På återhörande
Jörgen Jonsson

Nya styrelseledamöter
Under årets landsmöte i Umeå valdes nya styrelseledamöter
och suppleanter in i SSR:s styrelse. SSR vill tacka Mattias
Åhrén, Brita-Stina Sjaggo och Patrik Lundgren som under
lång tid suttit i styrelsen, för deras engagemang och insatser.

suppleant:
Aslat Simma

Samuel Walkeapää
Lars Thomas Persson
Tobias Jonsson
Rikard Åström
Alf-Anders Emanuelsson

SSR:s valberedning
SSR:s valberedning skall inför varje nyval av
styrelserepresentant kontakta regionen för att inhämta
förslag samt förankra de namn som föreslås. Följande
personer sitter i Valberedningen:
Norrbotten Norra: Maria Pittja
Norrbotten Södra: Dan Fjällman (ordförande)
Skogsamebyarna: Karl-Gustav Johansson
Västerbotten: Olle Larsson
Jämtland: Mattias Kristofferson
Sameföreningarna: Inge Frisk

Flytt av kansliet
Kansliet har flyttat till nya lokaler. Den 1 september gick
flytten till våra nya lokaler på Formvägen 16. Efter två
veckors intensivt arbete är vi på plats och uppackade. I
samband med flytten har vi också bytt till ett nytt
växelsystem för telefonin, det har varit lite strul under
uppstart men skall vara åtgärdat. Vi hoppas att ni som har
vägarna förbi Umeå tar er tid att komma förbi, det är alltid
uppskattat med besök.

Ordförandekonferens

FSC

Den 18-19:e november är det dags för den årliga
ordförandekonferensen i Stockholm. Första dagen träffas SSR
och samebyarna enskilt och andra dagen träffar vi
Landsbygdsdepartementet. Förhoppningsvis finns det en
minister på plats som kan medverka.

Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson och
näringshandläggare Fredrik Juuso deltog vid
internationella FSC:s General Assembly i Sevilla. SSR:s
medverkan vid mötet finansierades av Svenska FSC. Vid
mötet diskuterades bland annat urfolksrättigheter och
genomförande av FPIC. Jenny Wik Karlsson deltog bland
annat i en paneldebatt om FPIC. För kansliets arbete med
revisionen av den svenska standarden var det otroligt
värdefullt at delta på mötet, nya kontakter och information
utbyttes.

Mer info om anmälan och dagordning skickas ut med mejl.

Markanvändningsfrågor
Frågor som är kopplat till konkurerande markanvändning är
en av SSR:s prioriterade frågor, under detta verksamhetsår
kommer vi att arbeta intensivt med frågan på flera sätt.
Markanvändningsgruppen
Markanvändningsgruppen kommer att träffas den 28 oktober
för att diskutera ett antal olika frågeställningar bland annat så
är ett av målen att ta fram en policy till nästa års landsmöte.
Strategimöte
SSR kommer att delta på ett strategimöte anordnat av Girjas
och Laevas samebyar tillsammans med fler aktörer den 27
oktober.

Kartmodell – konkurerande
markanvändning
SSR arbetar tillsammans med SLU och SEI för att ta fram ett
kartverktyg för att synliggöra intrång över tid. Vår
förhoppning är att denna modell skall kunna vara
samebyarna till hjälp med att synliggöra sin intrång i
kontakten med externa parter. Modellen kommer att provas i
en sameby och resultatet kommer att presenteras under ett
seminarium.

Rovdjursfrågor
Rovdjursfrågan är ständigt aktuell för SSR och våra
medlemmar. Under året kommer kansliet att följa upp hur
arbetet med införlivandet av toleransnivåerna går.
Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson kommer också att delta
på en del av samråden mellan samebyar och länsstyrelser.
Kansliet kommer att ta fram ett PM med information
gällande regelverk, skyddsjakt och toleransnivåer samt att
efter årsskiftet genomföra regionala träffar för att diskutera
rovdjursfrågan. Datum för dessa möten är i dagsläget ej
spikade, ytterligare information kommer under hösten
Rovdjursgruppen
Rovdjursgruppen kommer att träffas under november månad
för att diskutera strategier och aktuella frågor kopplade till
rovdjur och viltförvaltning. Om ni har frågor som ni vill
skicka med till detta möte vänd er till någon av
representanterna i Rovdjursgruppen.

Uppföljning av avvikelser från FSC
standarden
FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation
som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en
förkortning av Forest Stewardship Council
Den nuvarande FSC standarden trädde i kraft 1 juni 2010.
Den har inneburit avsevärda förbättringar av princip 3
som gäller ursprungsfolkens rättigheter.
För att standarden ska fungera och förbättras krävs att
samebyarna använder sig av systemet och aktivt följer upp
och anmäler eventuella avvikelser. Vi inom SSR-kansliet
tar emot den första kontakten från er och hjälper er vidare
i det fall klagomål på tillämpningen av Svenska FSC:s
skogsbruksstandard skall göras.
Exempel på avvikelser:
•
•
•

Skogsbruksåtgärder utan föregående samråd
Väsentliga förändringar av markanvändningen
utan föregående samråd
Överenskommelser från samråd som inte följs
etc…

Ring eller maila till Fredrik så hjälper han er vidare i eller
svarar på frågor som rör FSC standarden.

Vindkraft – Projekt Biegke
SSR har under flera års tid arbetat med frågan om vindkraft
projektform. Under maj avslutas projektet Biegke. SSR
kommer även fortsättningsvis att arbeta med
vindkraftsfrågan då den är ständigt aktuell för våra
medlemmar, men inte i projektform. Till hösten planeras det
bland annat för genomförande av seminarier i likhet med de
vi tidigare haft.

Kompetensutveckling skogsbruk –
rennäring

SSR kommer också på sikt att titta närmare på uppföljning
och kontrollprogram hur vindkraftsprojektörer arbetar med
dessa. Vi är därför tacksamma om ni hör av er till oss och
berättar om era erfarenheter.

Regionala Djurskyddsrådet
Förre landshövdingen i Norrbotten Per-Ola Eriksson
inrättade Regionala djurskyddsrådet i Norrbottens län.
Rådets uppgifter är att djurhållare, veterinärer, myndigheter
och andra berörda parter inom länet ska föra dialog kring
djurskyddsfrågor. Det som diskuteras är bland annat
transporter, slakt, kontroller, djurhållning etc. Rådet träffas ca
fyra gånger per år på Länsstyrelsen i Luleå och SSR har en
stående plats i församlingen.
Kontakta gärna SSR, näringskonsulent Fredrik Juuso ifall ni
har synpunkter/inspel på ovanstående spörsmål utifrån
renskötselns perspektiv.

Ny medarbetare Johan Skogsfeldt

Jag heter Johan Skogsfeldt och är 35år. Jag bor i den lilla byn
Purnu som ligger strax utanför Gällivare men delvis även i
norska Snåsa där min sambo finns. Eftersom jag känner
otroligt starkt för de samiska ungdomar som vill och vågar
satsa på en framtid inom renskötseln och samebyn, därför
känns det otroligt roligt att få vara en del i Projektet
Aktavuotha som projektmedarbetare. Jag kan tillföra detta
projekt dels mina relativt färska erfarenheter av att starta och
etablera ett renskötselföretag men även mina livserfarenheter
från olika områden i samhället kan vara en tillgång.

Nu är det hög tid att anmäla sig till fältutbildningar dit alla
renskötare (eller andra lämpliga personer som
representerar samebyn) är välkommen att delta.
Utbildningarna innehåller både skogliga skötselåtgärder
och hur dessa påverkar renskötseln, men även
Renbruksplan och renskötselåret, mm. Det finns stor
möjlighet att ställa många frågor och diskutera med
skogsbolagens personal som också deltar. Här finns
chansen att under trevliga former informera skogsbolagens
personal om renskötsel; möjligheter och behov. 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@sapmi.se .Endast
två tillfällen kvar. Hjälp till att sprida informationen till
berörda. Vid för få deltagare ställer vi in.
Barmarksutbildningar (orterna ungefärliga):
27-28/5
Balsjö
Genomförd
9-10/6
Nattavaara
Genomförd
12-13/6
Harads
Genomförd
17-18/6
Hede
Genomförd
19-20/8
Stugun
Genomförd
21-22/8
Lycksele
Genomförd
25-26/9
Vuollerim
Genomförd

30/9-1/10
6-7/10

Lycksele
Arvidsajur

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.

Renlycka

Aktavuohta
Aktavuohta har haft sin första träff i Umeå samtidigt som
SSRs landsmöte.
Vi började träffen med att gå igenom några grundläggande
ämnen. Mattias Åhrén höll en mycket uppskattad
föreläsning om urfolksrätt och internationell rätt. Gudrun
Kuhmunen satte dekolonisationstankar i huvudet på oss
och vi diskuterade om varför det är så viktigt att inte
hamna i offerroller. På kvällen var det samling i lavvun,
Ellinor Jåma berättade om renskötselkonventionen.
Torsdagen med Johan Öberg från Carat advokatbyrå
handlade om Miljörätt. Vi diskuterade allt ifrån vilka de
viktigaste delarna i miljöbalken är (utifrån vårt perspektiv)
till miljöbrottsmål i Chile.
Renlycka kom på besök på fredagen och pratade om kvalité
på renkött och matsuveränitet.

Under landsmötet i Umeå höll Renlycka i seminariet Kreativ
matverkstad vid tre tillfällen varav två var inlagda i ordinarie
program och en extra gång hölls för projektet Aktavuota (–
SSRs projekt för samebyungdomar) .
Provningen och samtalet runt provningen av renkött och
tillhörande dryck fokuserade på smak och kvalité hos
renköttet och leddes av Marja Ek.
Genom att diskutera hur presentationen och faktorerna runt
omkring av en råvara/maträtt kan påverka smakupplevelsen
av densamma och dels att påvisa hur sällsynt och bra riktigt
renkött är, var syftet att optimera smakupplevelsen och öka
värdet av produkten/måltiden. Andreas Lidström som
medverkat i kokboken Smak på Sapmi jämförde olika sorters
skav med varann och boken delades också ut som pris till den
som varit bäst på att uppskatta mängden slaktat renkött per
svensk och år.
Samma helg som landsmötet deltog Renlycka på
Fritidsmässan
Bruksvallarna Game Fair 15-16/8 med information och
smakprover. Renlycka representerade på plats av Blindh Ren
AB
Två nya företag har ansökt om att få
ansluta sig till Renlycka kvalitetssigill
och har besökts av Renlyckas
kvalitetsgranskare.

Under lördagen var vi med på landsmötet där två av våra
deltagare Anders Baer och Katarina Daerga var inbjudna
att sitta i en panel och diskutera renskötselns framtid.
Anders höll även ett mycket bra föredrag om varför han
väljer att jobba med
renskötsel.
Resten av tiden
jobbade vi bl.a. med
historia,
omvärldsfaktorer och
slutligen delade vi in
oss i ”samebyar” inför nästa träff.
Tunga dagar med andra ord och från projektledningens
sida är vi mycket imponerade över hur engagerade
deltagarna är. De hade redan innan en hel del kunskap i
sina ryggsäckar och packar dem nu för fullt med mer.
2 oktober börjar Aktavuohtas andra träff och denna gång
träffas vi i Hossjöbotten. Rovdjur, skyddsjakt,
rennäringslagen, rättskunskap och samebyadministration
står på schemat.

Design och fashionrockshow

Sametingens ställning i Sverige och
Norge
Tisdagen den 17 juni arrangerade SSR/CeSam det femte
seminariet i föreläsningsserien ”Det samiska samhället i
historia och nutid. Temat för det här seminariet var
”Sametingens ställning i Sverige och Norge”. Under
seminariet diskuterades skillnader och likheter mellan de
båda Sametingen i Norge och Sverige och Ingrid Inga sa att
hon har förhoppningar om att i framtiden ska det finnas
ett enda samnordiskt Sameting.

Här kommer den nya länken till Design- och fashionshow
som var en del i projekt Bedriftsutveckling i Sápmi
http://youtu.be/I1GA6Gl942I. Projektet är nu avslutat och en
rapport kommer att komma.

Tema: rennäringslagen och genus 7 okt
i föreläsningsserien Det samiska samhället i historia och
nutid. Teori och praktik i möte.
Tisdagen den 7 oktober 2014 kl. 13.00–17.00
Tráhppie, Gammlia, Umeå (öppna föreläsningar och fri
entré)
Rennäringslagen – en jämställd lag på lika villkor?
Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist, SSR
Sametingets jämställdhetsarbete
Adriana Aurelius, jämställdhetsutvecklare, Sametinget
Erfarenheter av att vara ung, renskötande kvinna
Sofia Näckter, leg.psykolog
Hur man blir en rensköterska: att ärva ett mansdominerat
yrke Anna-Marja Kaddik, Grans sameby
Ett Sápmi bortom normen
Tobias Poggats, projektledare, Queering Sápmi
Avslutas med en paneldiskussion.

Från vänster: Eva Josefsen, forskare Norut, (föreläsare)
Alta,Thomas Åhrén, rådsmedlem i Sametinget,
(föreläsare)Norge, Jo Saglie forskare, Inst. för
samfunnsforskning, (Föreläsare) Oslo,Ragnhild Nilsson,
doktorand, Statsvetenskapliga inst. Stockholms
universitet,Ingrid Inga, Sametinget, (föreläsare) Ellacarin
Blind,SSR, (medarrangör) Patrik Lantto,
CeSam.(medarrangör).

Samisk utställning på Landsarkivet i
Härnösand
Mellan den19 maj till den 31 oktober 2014 visas en samisk
utställning på Landsarkivet i Härnösand. Olika dokument
och fotografier från en mängd olika arkiv visas.
(Domkapitel, Länsstyrelse, Lappfogde, Svenska
Missionsällskapet kyrkan och samerna, Lapska missionens
vänner och Rikets nomadskola). Bland annat visas en
översättning av Gamla testamentet, en renmärkeslängd,
fotografier tagna av Gustaf Lundgren samt ett vävt
koltbälte från Murberget,Länsmuseet Västerorrlands
samlingar.
www.riksarkivet.se/harnosand

Umesamiskt digitalt läromedel släppt

Ny bok Lars, Rumar: Historien och
Härjedalsdomen. En kritisk analys,
Skrifter från Centrum för Samisk forskning nr. 20, Umeå
2014.

Med pompa och ståt, tårta och applåder, släppte Såhkie Umeå
sameförening i juni sitt digitala umesamiska läromedel till
allmänheten. Ett tjugotal gäster deltog vid festligheterna,
däribland representanter från Umeå kommun, Umeå
universitet, Sametingets språknämnd, föreningen
Álgguogåhtie och Malå kommun.
Läromedlet bygger på den digitala plattformen Memrise, en
s.k. open-source plattform där användarna själva producerar
läromaterialet. Mycket av jobbet sker automatiskt genom
automatiserade funktioner som utvecklats av minnesproffs
från bl.a. Storbritannien, som sökt skapa en användarvänlig
och gratis lösning för människor som vill lära sig språk.
- Det är en stor dag för umesamiskan, sa Ulla Barruk
Sunna från den umesamiska föreningen Algguogåhtie,
när hon gratulerade Såhkie till premiären av det digitala
läromedlet.
Även Såhkies ordförande Michael Lindblad var glad.
Umesamiskan har från att varit ett av de ledande språken i
Västerbotten gått till att endast talas av ett fåtal personer men
nu ser Michael möjligheten att fler kan få lära sig och
förbättra sina färdigheter.
Katarina Barruk och Sara-Helén Persson är de som har läst in
de umesamiska orden och meningarna.
Länk till Umesamiska ord & fraser:
http://www.memrise.com/course/287504/umesamiska-ordfraser/
Du registrera enkelt med ett valt namn, lösenord och e-post,
eller via facebook.
Tryck sen på Browse och välj I speak swedish och skriv sen in
”umesamiska” där det står search längst upp till höger, så kan
du testa att lära dig lite umesamiska.

I Historien och Härjedalsdomen går arkivarien och
författaren Lars Rumar grundligt igenom det historiska
material som åberopats i rättsprocessen i Härjedalsmålet.
Han visar på hur det tolkats och lyfter fram
kompletterande material som ger nya perspektiv på målet.
Rumar aktualiserar historievetenskapliga och juridiska
frågeställningar som är av stor vikt, eftersom
Härjedalsdomens betydelse sträcker sig långt utöver de
lokala tvistefrågor som den behandlar. Nästan samtidigt
med rättsprocessen i Härjedalen avgjordes två liknande
samiska sedvanerättsmål, Selbumålet i Norge och
Nordmalingmålet i Sverige. Härjedalsdomen skiljer sig
från de två andra domarna genom den avgörande roll som
den historiska bevisningen tilldelades. Lars Rumar anser
att Härjedalsdomen vilar på bräcklig historisk grund och
på en förlegad historiesyn. Det är detta denna bok handlar
om.
Boken går att beställas genom Gretha Gustafsson på
Vaartoe/CeSam (gretha.gustafsson@cesam.umu.se).

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
Hans Liebetrau
090-14 11 88 070-736 14 19
Totte Nordahl
090-14 11 73 076-126 42 42
Anna-Marja Kaddik
070-367 66 56
Pia Huuva
0927-320 77 070-671 11 05
Maria Boström
070-600 27 82
Ol-Johán Sikku
070-171 80 34
Jörgen Jonsson (ordförande)
070-570 55 56
Besök gärna vår hemsida www.sapmi.se för mer
information.
Gilla oss på Facebook facebook.sapmi.se

Kalendarium
2 okt
30 sept
30/9-1/10
1-2 okt
6-7/10
7 okt
8-9 okt
13-14 okt
15-16 okt

Aktavuohta, Hosjöbotten
Seminarium psykisk ohälsa Lulejis
Barmarksutbildning Lycksele
Nätverket för vindbruk, Stockholm
Barmarksutbildning Arvidsjaur
Rennäringslagen och genus, Umeå
Renbruksplan, Vilhelmina
Verksamhetsplanering personal
SSRs styrelsemöte, Umeå

Sápmi Business Bootcamp 2.14
Något har
hänt!
Träff 1,
augusti
2013:
visioner,
idéer,
diskussioner,
feedback,
insikter, utveckling av ursprungsideer - eller omtag med nya.
Hyfsat formulerade mål individuellt och i grupp.
Relationer och nätverk börjar byggas.
Nya kontakter, förnyade bekantskaper och förtroenden
skapas.
Respekt för andras åsikter, positiva utsikter, högt i tak, skratt,
gråt, glädje - känslor.
I en trygg miljö med omtänksamhet och supportande vänner
kan tankar flyga fritt. Bland de tokigaste utfallen och idéerna
anas guldkorn.
Självförtroenden byggs, kraftfältet stärks, laddningen är
igång, energinivån höjs.
Nätverket nyttjas mellan träffarna. Frågor kastas ut, idéer och
svar böljar fram och tillbaka. Planer genomförs,
misslyckanden luftas, peppning pågår.
Träff 2, oktober 2013: Delar bildar en helhet, ett mönster
utkristalliserar sig, strategier och planer smids. Visionerna
når stjärnorna och en bit där bortom. Allting känns vara
möjligt!
Man identifierar sig som en del av något större, möjligheter
travas på hög.
Med den här kraften skulle man kunna förflytta berg...!
Nu kör vi skallar ropen. Go Woman, Go! Du kan, jag tror på
dig, du är något på spåret...
Tillförsikt och framtidstro sprider sig.
Många bollar i luften men med det mentala, och andra gånger
handgripliga stödet, löser det sig på något vis.

Med livet och idén i behåll, om än lite tilltufsad, tas ny
färdplan mot målet ut.
Det gick ju rätt bra ändå och det var ju till och med kul!
Ögonen på målet!!
Träff 3, april 2014: Det har hänt, under och utveckling
har skett.
Det är mätbart, mål har uppnåtts eller passerats!!
Strategier har testats, pengar har tjänats, mod har vunnits
(och tappats)
Samarbeten har startats. Business där man minst skulle
anat det.
När alla uppdaterar (IRL) om då- sen och nuläge kan man
inte annat än förundras och klappa händerna av delad
glädje. Det har hänt nåt!!!
Mål är uppnådda, processer är igång, nya idéer stoppas in i
maskineriet. Har man en gång skrivit ner och testat
framgångsreceptet kan man sedan köra mer eller mindre
på "gehör"!
Något har hänt och något är gjort. Sápmi Business
Bootcamp har gjort skillnad för de som ville, trodde
och jobbade...!
Framgångsfaktorer enligt SBB-deltagare:
- Säg JA!
- Två är en framgångsfaktor!
- Tydlighet och riktning är effektiva redskap.
- Exponentiellt är hur det kan bli.
- Latsmart är en användbar strategi.
- Envishet, "sisu" och uthållighet ett måste.
- Möjligheter och stekta sparvar flyger regelbundet förbi fånga dem i farten!

Gruppförsäkring för medlemmar
Vi vill påminna om att SSR för 5 år sedan förhandlade
fram en försäkring till våra medlemmar. 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.

Telefontider på kansliet
Ni kan ringa tidigare men då får ni ringa på direktnumren

Tid för reflektion.
Vardag, yttre påverkan, ifrågasättanden, hugg i ryggen, klapp
på axeln, minfält, nya utmaningar.

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 och nedan.

SSRs landsmöte hölls i Umeå 15-17 aug

Utställare under landsmötet

SSRs landsmöte hölls i Umeå 15-17 augusti 2014, som bilaga
till månadsbrevet skickas
Landsmötesnytt som
innehåller
förbundsordförande
Jörgen Jonssons
inledningstal och all
information om beslut
som togs under mötet.
Aina Jonsson fick SSRs
hederspris
Vi gratulerar Aina till
SSRs hederspris. I
Landsmötesnytt finns
motiveringen till priset.

Tannak

Heab
Här kommer några fler bilder från landsmötet.

PH Jonsson (Poro AB)

