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Betessituationen
Vi har arbetat för att få ett besked om det blir några pengar för utfodring till de
samebyar som behöver den hjälpen. Den 7 februari kommer ministern att besöka
renskötselområdet för att titta på den uppkomna situationen. Innan dess hoppas vi
på ett besked. Så snart vi vet något kommer vi att meddela samebyarna. Sametinget
kommer löpande att informera om vad som händer.

Återkallat uppdrag
Regeringen har nu återkallat uppdraget till Statens Fastighetsverk att skriva
nyttjanderättsavtal med Sveaskog. I regeringsbeslutet den 21 december 2006
hänvisas till SSR:s och Sametingets protester mot beslutet. Vi bifogar beslutet för
kännedom.

Bjurömålet återkallat
Markägarna i Bjurömålet har återkallat sin talan mot Svaipa sameby. Markägarna
hade stämt samebyn och menade att det inte finns någon renbetesrätt på deras
marker. Att målet har återkallats betyder att det inte blir någon prövning i domstol.

Den gemensamma rättsskyddsförsäkringen
Vi har nu fått in betalningar från nästan alla samebyar till den gemensamma
rättsskyddsförsäkringen. Vi ber de samebyar som inte har betalat in pengarna för sin
del av årets premie att göra det så snart som möjligt. Rättsskyddsförsäkringen gäller
i två år till.

Ordförandekonferensen
Glöm inte att anmäla er till ordförandekonferensen den 28 februari och 1 mars i
Lycksele. Under dessa dagar diskuterar vi ledarskap och hur samebyarna kan
förbättra sitt interna arbete.
Utbildningsdag för odling av renfoder
Forslundagymnasiet i Umeå avser att hålla en utbildningsdag för odling av renfoder
under våren. Jordbrukare, renägare och andra intresserade är välkomna att delta.
Mer information och inbjudan till utbildningsdagen bifogas.

Samernas Riksförbund
Storgatan 28, 903 21 UMEÅ
tel 090-14 11 80, fax 090-12 45 64, e-post ssr@sapmi.se.
Besök vår hemsida www.sapmi.se
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Gruv och vindkraftsetableringar i renskötselområdet
Vi på kansliet får signaler från samebyarna om en omfattande ökning av ansökningar
om gruv- och vindkraftsetableringar. Kansliet kommer därför att ta upp behovet av
en samlad strategi och policy för hur SSR och samebyarna gemensamt kan bemöta
det ökade trycket från gruv- och vindraftsbolagen. Vi vill att ni i samebyarna tar
kontakt med era regionala ombud och för fram era synpunkter på hur ni anser att
SSR ska arbeta med frågan. Ärendet kommer att behandlas på SSR:s styrelsemöte
som hålls den 29-30 mars.
Ivomec-kurs
SSR anordnar en dags kurs i delegerad läkemedelsanvändning som krävs för att ge
ivomec till renarna. Preliminärt datum är torsdag den 24 maj i Funäsdalen. En
deltagaravgift på 500 kr utgår per person. Anmälan om deltagande ska ske till SSR:s
kansli, tfn 090-14 11 80 senast 1 maj 2007.

Möte med Vägverket och Polisen
SSR avser att hålla möten med både Vägverket och polisen angående renar som
skadas och dödas i trafiken. Första mötet anordnas för Västerbottensbyarna,
Vägverket och polisen den 14 mars i Lycksele. Anmäl i förväg till Helén på SSR vilka
ärende som ni anser att vi ska ta upp på dagordningen.

Seminarium om styrelsearbete
På grund av de extremt dåliga betesförhållanden som råder denna vinter har Gaejise
och Jeanoe-projekten flyttat fram två av de planerade seminarierna om
styrelsearbete till mars månad. De nya datumen som gäller är 15-16 mars i
Östersund och 19-20 mars i Gällivare. Inbjudan och program kommer ut i dagarna.
Håll utkik och anmäl er så fort som möjligt till SSR:s kansli. Ni får anmäla så många
ni önskar från er sameby.
Styrelsemötet i Umeå
Under styrelsemötet i Umeå den 23 och 24 januari beslutades bland annat följande:
- SSR ska arbeta aktivt för att samebyarna ska få stöd när det gäller
betessituationen. Vi ska också arbeta för ett högre ekonomiskt stöd än 50 procent
av kostnaderna för utfodringen. Frågan om hur beteskatastrofer kan hanteras i
framtiden ska diskuteras på regionala möten med medlemmarna.
- Styrelsen ska begära ett möte med Sametingets styrelse för att diskutera ett
antal frågor.
- Till styrelsemötet i augusti ska representanterna i rennäringsdelegationerna
bjudas in för en diskussion om arbetet i länen.
- SSR ska framföra till Vaartoe – Centrum för samisk forskning att det finns ett
intresse från samiska ungdomar att få veta mer om deras verksamhet.
- Landsmötet 2007 kommer att hållas i Umeå den 12 och 13 juni. Den 11 juni hålls
ett internt ombudsmöte. Under denna period pågår rättegången i
Nordmalingsmålet i hovrätten i Umeå. Tema för landsmötet blir hälsa och
arbetsmiljö. Vi kommer också att ta upp de viktiga klimatfrågorna.
- Nästa styrelsemöte hålls den 29 och 30 mars i Arvidsjaur.
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Valberedningens arbete
Valberedningen påbörjar nu sitt arbete med att hitta representanter till styrelse och
andra organ som ska väljas under landsmötet. Ni kan kontakta valberedningen om ni
har synpunkter. I valberedningen sitter: Ann-Catrin Stenberg, Per Anders Vannar, Alf
Anders Emanuelsson, Lars Stenberg och Ingvar Labj. Suppleanter är Bertil Blind,
Bertil Kielatis, Laila Daerga, Anders Ruuth, Susanne Thomasson

Sameföreningsmöte under samiska veckan i Umeå
Under samiska veckan hålls ett möte för sameföreningarna. Mötet hålls den 10 mars.
Då finns tillfälle att tycka till om hur SSR ska arbeta i olika frågor. Vi bifogar
inbjudan.
Samiska veckan i Umeå
Umeå sameförening arrangerar Ubmejen Biejvieh – samisk vecka i Umeå vecka 10.
Projektet Jeanoe arrangerar ett jämställdhetsseminarium torsdag 8 mars och SSR är
medarrangör i ett folkrättsseminarium på fredag 9 mars. Seminarierna är öppna för
alla. Inbjudan bifogas. Läs mer om Samisk vecka på www.samiskaveckan.sapmi.net

Varumärket Renlycka
Lanseringen av varumärket Renlycka planeras nu i detalj. Under månaden har vi
träffat förädlingsproducenterna för att diskutera deras roll i marknadsföringen. En
programförklaring av varumärket framställs av Embrinks AB och kommer så
småningom att presenteras för samebyarna. Kvalitetskommittén för renkött som det
beslutades om på landsmötet håller sitt första möte i början av februari. I gruppen
ingår: Öje Danell, Cristina Gaitan Slow Food, Matprofessor Gert Klötzke, Christer
Fridberg (samordnare för förädlingsproducenter), Per Ola Utsi och Åsa Baer. Gruppen
uppgift är bl a att besluta om villkor och normer för varumärket, bestämma vilka
produktdetaljer som ska omfattas, analysera produktutvecklingsbehov och
kvalitetsåtgärder i renskötseln.

Boken ren mat lycka
Såg Ni TV4 morgon för ett par veckor sedan då Gudrun Thomasson var gäst och
lagade och berättade om renkött? Detta var resultatet av det PR arbete som
projektet bedrivit. Det resulterade även i en helsida om renkött i Dagens Nyheter.
SVT Drama kommer dessutom med en uppföljning om förträffligheten med renköttet
och en jämförelse med de allra bästa produkterna ute i Europa. Boken som Gudrun
skrivit finns att köpa hos SSR och på Gaaltije för 175 kr.
SSRs styrelse
PG Idivuoma (ordf) 070-651 81 76
Vaino Persson (södra Norrbotten) 0961-610 38 el 070-651 02 88
Peter Andersson (Jämtland) 070-550 77 90
Patrik Lundgren (skogsbyarna) 070-225 80 73
Kristina Hotti (norra Norrbotten) 0981-210 09, 073-021 58 58
Inger-Ann Omma (Västerbotten) 070-206 42 53
Victoria Gällman Harnesk (sameföreningarna) 070-223 56 10

Vi gratulerar vår kamrer
Stefan som fyller 40 år 8/2
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