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Ordförande har ordet 
Oktober och november har 
varit en intensiv period med 
många möten stora som små, 
men alla lika viktiga. Under 
slutet av oktober genomfördes 
många aktiviteter i Stockholm som avslutades med en 
nationell demonstration mot Sveriges rådande mineralpolitik. 
SSR anordnade två seminarier under denna vecka vilka bägge 
var väldigt givande på många olika sätt. 
SSR har för avsikt att starta upp en markanvändningsgrupp 
vars första uppdrag blir att tillsammans med styrelsen och 
kansliet ta fram en aktuell mineralpolicy som skall 
presenteras under 2014 års landsmöte. Policyn skall utformas 
från de resolutioner och dokument som SSR redan antagit vid 
tidigare landsmöten. 
Under december månad kommer riksdagen att fatta beslut 
om toleransnivåer för rennäringen, vi har en stor 
förhoppning att förslaget kommer att antas. Om riksdagen 
fattar ett positivt beslut har vi en tid framför oss där fokus 
kommer att ligga på att uppnå målen. Detta är ett stort steg i 
rätt riktning för att vi ska få en hållbar förvaltning för 
framtidens renskötsel. 

Jörgen Jonsson 

 
Mineraler och gruvor 
Mellan den 21 och 27 oktober pågick flera aktiviter i 
Stockholm. Ett flertal olika organisationer, grupper och 
enskilda samlades för att göra sina röster hörda i protest mot 
Sveriges rådande mineralpolitik, veckan avslutades med en 
gemensam demonstration. Under denna vecka anordnade 
SSR och Jonas Ericsson (MP) ett seminarium riktat mot 
bland annat riksdagsledamöterna. Seminariet var fullsatt och 
även om vi önskat oss fler deltagare från riksdagen får det nog 
sägas att mötet blev givande för både deltagare och åhörare. 
SSR bjöd även in till ett samordningsmöte där syftet var att 
olika organisationer, samebyar och sameföreningar skulle ges 
tillfälle att finna samordningsmöjligheter för framtida 
samarbeten. Glädjande var det många deltagare vid detta 
givande möte som resulterade i att en gemensam arbetsgrupp 
tillsattes. Syftet med arbetsgruppen är att vi ska hjälpas åt 
med att planera och genomföra kommande aktiviteter såsom 

seminarier, media-spridning och ytterligare 
manifestationer. Information om gruppens fortsatta arbete 
kommer att spridas till våra medlemmar bland annat 
genom månadsbrevet. 

 
FSC 
Arbetet med den nya standarden pågår för fullt, även om vi 
anser att många av frågorna inte riktigt kommit igång. SSR 
kommer tillsammans med FSC-kansliet att se över 
möjligheterna att genomföra utbildningar om FSC-
systemet och de förändringar som standardrevision 
innebär. Förhoppningen är att vi under senvåren får 
möjlighet att genomföra dessa. 

 
Rovdjur 
SSR kommer under december månad att delta vid ett möte 
med EU-kommissionens tjänstemän för att diskutera de 
åtgärder som EU förväntas föreslå gällande framtida 
förvaltning. En utförligare redogörelse från mötet kommer 
vid nästa månadsbrev. 

 
Diskrimineringsombudsmannen 
DO har påbörjat en förstudie för ett fördjupat arbete om 
samernas situation i Sverige utifrån ett 
diskrimineringsperspektiv. Arbetet kommer att pågå från 
2013 till 2015 och publiceras i en rapport. SSR sitter med i 
en referensgrupp tillsammans med flera andra samiska 
aktörer som skall vara DO behjälpliga under arbetet. 

 
Aktavuohta – SSR:s ungdomsprojekt 
SSR har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden för att 
genomföra ett ungdomsprojekt riktat till ungdomar i 
samebyarna. Projektets syfte är att skapa ett brett 
kunskapsfundament för att ge våra unga samiska 
renskötare verktyg att möta framtiden på ett bättre sätt 
samt stärka sin egenmakt. Rekrytering av projektledare 
pågår för fullt och vi hoppas att projektet snart kan komma 
igång på allvar. Om du som samisk ung renskötare vill veta 
mer om projektet så hör av dig till kansliet. 
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Biegke 
Projektet Biegke är i full gång och kommer pågå fram till 
våren 2014. Under januari månad kommer ett seminarium 
att anordnas. Kansliet har skickat ut en mindre enkät till 
samebyarna gällande exploatering av vindkraft. Vi påminner 
er som inte skickat in denna att göra det så snart som möjligt. 
Enkäten skickas till jenny@sapmi.se 

 
Kompetensutveckling skogsbruk - 
rennäring 
Webbutbildningen ”Skog och Ren” har tyvärr blivit något 
försenad men före jul ska vi kunna släppa en första beta-
version. I webbutbildningen får du lära dig om hur de FSC-
certifierade skogsbolagen bedriver skogsbruk, vad 
Skogsvårdslagen säger och vad det innebär att vara FSC-
certifierad. Du får även veta vad de skogliga tjänstemännen 
som samråder med samebyarna får lära sig om Renskötsel 
och Rennäringslagen. Utbildningen avslutas med ett test. Då 
webbutbildningen byggs med EU-medel behövs en 
inloggning för varje deltagare, för att få din unika inloggning 
skickar du ett mejl till maria@sapmi.se. 

 
 

 
Indigee 2 
Indigee 2 planerar en konferens för alla projektets deltagare i 
Umeå den 27–29 mars. Det blir totalt ca 40 – 50 deltagare. 
Workshops, företagsmässa och även något liknande 
Draknästet, där deltagarna får gå in till en panel och 
presentera sin företagsidé. Det kommer också att vara 
individuell företagsrådgivning.   
Bilder och information kommer att läggas upp kontinuerligt 
på Indigees Facebook-sida.  
indigee.org     
facebook.com/indigee 

 
Renlycka 
Renlycka har under hösten jobbat 
vidare med förädlingsutveckling, 
informations- och 
marknadsföringsmaterial m.m. En 
experimentverkstad för samisk mat 
genomfördes i Jokkmokk den 26-27 oktober. Detta var ett 
samarbete med Samernas utbildningscentrum samt Slow 
Food Sápmi.  
En broschyr med renköttsrecept är under produktion och ska 
komma ut så fort som möjligt. 

Under planering är också en kurs för korv och chark som 
ska hållas i Vilhelmina och Jokkmokk under vintern enligt 
den preliminära planeringen.  
En marknadsföringskurs med Storytelling som bas är 
också under planering. 
För marknadsföring och information om renkött och 
samisk mat i övrigt planeras utgivning av en 
marknadstidning som ska gå ut som en bilaga till DN och 
lokala tidningar. Detta är en satsning som Sametinget har i 
samarbete med de organisationer och projekt som har 
matproduktion på agendan. 

 
Bedriftutvikling i den grenselöse 
regionen Sápmi  
Den femte samlingen kommer hållas i Umeå under 
kulturhuvudstadsåret 2014. 
Temat är «Fra lokalt til 
globalt marked. Profilering, 
distribusjon og salg.»  
Samlingen startar tisdag den 
4 mars kl. 17.00 och avslutas 
fredag den 7 mars kl. 11.30. 
Under samlingen kommer 
projektdeltagarna att bo på 
Winn hotell, Umeå.  Hotellets exteriör är designat av 
konstnären Monica L. Edmondson.   
Projektledningen håller på att planera denna träff där 
mycket spännande kommer att ske!  
Projektdeltagarna är samiska företagare från Sverige, 
Norge och Ryssland. Från Sverige deltar 13 samiska företag 
från Övre Soppero i norr till Idre i söder.       
Projektet samarbetar med Västerbottens museum och 
under helgen den 7-9 mars kommer det att arrangeras en 
samisk marknad i Egilhallen på Gammlia. Se mer 
information på www.vbm.se 
I oktober hölls den fjärde träffen i projektet i Röros. Mer 
information finns på dessa länkar:   
http://www.retten.no/lokale_nyheter/article6918535.ece 
http://tv.nrk.no/serie/oddasat-tv/sany70101013/10-10-
2013#t=2m41s 

 
Hälsa och livsmiljö i Sápmi och näthatet 
mot samer 
Under kulturhuvudstadsåret 2014 kommer SSR 
tillsammans med Vaartoe- Cesam, Centrum för samisk 
forskning vid Umeå universitet, arrangera åtta seminarier 
med en rad aktuella teman. 
Det första heldagsseminariet hålls fredagen den 24 januari 
2014. På förmiddagen är temat ”Hälsa och livsmiljö i 
Sápmi” och kl. 15–17 är temat ”Näthatet mot samer”.  Alla 
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är välkomna till Trahppie, Gammlia för att lyssna på 
seminariet. Ingen anmälan krävs. Programmet kommer att 
läggas ut på SSRs hemsida www.sapmi.se. 
Seminarieserien är finansierad av Sametingets kulturråd och 
Umeå 2014.   
 
Bootcamp 2.14 
Deltagarna i projektet Sápmi Business Bootcamp 2 
genomförde en träff i Luleå i slutet av oktober.  
Inledande input gavs via Skype och "live" av Ella Jonsson 
(Love@work), Bertil Harström (Inredningsgruppen) samt 
Rebecca Ahlstedt (Nämnden för hemslöjdsfrågor). 
Här en matnyttig länk från NFH, skriften Slöjdbusiness för 
slöjdare och företagare: 
http://www.nfh.se/download/18.5a5c099513972cd7fea373f7/
1369058274183/Sl%C3%B6jdbusiness+130520+%28web+300
+ppi%29.pdf 
SBB2-Gruppen har skapat ett aktivt nätverk och planerar nu 
för spännande gemensamma aktiviteter under 2014. 
www.facebook.com/SapmiBusinessBootcamp 

Foto: Pia Huuva 
 
SSR:s landsmöte 2014 
SSR:s landsmöte 2014 kommer att hållas i Umeå den 15-17 
augusti med ombudsmöte 15 augusti och landsmöte 16-17 
augusti.  

 
Samiska krisnätverket 063-10 12 30 
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 
 

Adress till Trafikförsäkringsföreningen 
 

Trafikförsäkringsföreningen 
Renskador 
Box 24035 
104 50 Stockholm 
 

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 SSRs 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.  
 

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 
Lars Miguel Utsi  070-296 12 05 
Pia Huuva 0927-320 77 070-671 11 05 
Maria Boström 090-14 11 86 070-600 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  
VisitSápmis hemsida www.visitsapmi.com 
Indigees hemsida www.indigee.org 
 

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

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.  
 

Kalendarium 

5 dec Möte EU i Bryssel 
10 dec  Seminarium Svenska FN-förbundet 
10 dec Styrelsemöte SSR 
17 dec Möte med Inlandsbanan 
 
 
 

 
 

 

       

     
Besök gärna www.shopinsapmi.se 

vägen till samiska företagare 
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Samisk marknad på Västerbottens museum 7-9 mars 2014 
 

Välkommen att delta som utställare på den samiska marknaden på Västerbottens museum 7-9 mars 2014. Marknaden 
anordnas i samband med Samiska veckan. Vi söker nu utställare från hela Sápmi som tillverkar och säljer traditionella eller 
nyskapande samiska produkter inom slöjd, konsthantverk och mathantverk. 

Marknaden äger rum inne i Egilhallen, en utställningslokal med utställningar om fiske, säljakt och sjöfart. Varje plats har ett 
bord (180x80cm) samt stol. Det motsvarar golvyta ca 2,5x2m. Eluttag 220v finns, ange om ni behöver el. Kostnad per plats 300 
svenska kronor. 

Öppettider: fredag 7 mars kl. 14-17, lördag 8 mars kl. 11-17 och söndag 9 mars kl. 11-16 

Upplockning kan ske från och med kl. 8.00 fredag morgon. Observera att marknaden äger rum i en utställningslokal vilket 
innebär vissa begränsningar i exempelvis hur föremål får hängas på väggarna.  

Antalet utställarplatser är begränsade, så anmäl dig i god tid! Efter avslutad anmälningstid kommer en sortimentsgrupp med 
representanter från Västerbottens museum och SSR att gå igenom anmälningarna och göra ett urval. Samtliga utställare får en 
bekräftelse om de erhållit plats eller ej. 

Avgiften betalas mot faktura som skickas med bekräftelsen. Denna avgift ska vara betald innan marknaden. 

För den som önskar kan vi tillhandahålla ett begränsat antal utomhusplatser. Kontakta marknadsansvarig Lillemor Elfgren för 
mer information. 

Sista anmälningsdatum 10 januari 2014.  

Anmälan sker med post, e-post eller telefon till: Västerbottens museum, Lillemor Elfgren, Box 3183, 903 04 Umeå, tel. 090-16 
39 60 eller e-post lillemor.elfgren@vbm.se  
 

Företagsnamn  ……..………………………………………………………… 

Adress ………………………………………………………………………… 

Telefon  ………………………………………………………………………… 

Ev. e-post  .……………………………………………………………………... 

Vi önskar sälja följande produkter ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
 

                                   

 

Vi önskar följande utrymme 

Marknadsplats med bord …………… st á 

300 svenska kronor 

Vi behöver el  …………….. 220V 
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