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Renbetesförhandlingarna med Norge
Den första veckan i mars kommer förhandlingsdelegationen
att redovisa resultatet av förhandlingarna för alla samebyar.
Samtidigt pågår en likadan presentation på den norska sidan.
SSR kommer sedan att ha ett möte med alla samebyar där ni
får information om juridiska frågor, konsekvenserna av en
konvention och också får möjlighet att diskutera det framlagda förslaget. SSR:s styrelse har beslutat att begära att förhandlingsdelegationen inte ska lämna sitt förslag till regeringen innan detta möte har hållits, så att samebyarna först får
möjlighet att diskutera förslaget. Datum för stormötet är
ännu inte bestämt.

Ordförandekonferensen
Glöm inte att anmäla dig till årets ordförandekonferensen! I
år har vi fokus på mediaträning, samhällsplaneringsfrågor
och företagsutveckling. Bland annat kommer Staffan Ling till
mötet för att ge tips på hur du som ordförande kan hantera
media. Mötet hålls den 28 och 29 februari på Källan utanför
Norsjö i Västerbotten.

SSR:s landsmöte
Landsmötet hålls i år i Jämtland den 10 till 12 juni. Kallelsen
kommer att skickas ut inom kort. Men boka redan nu in
dessa datum.

Möten om samhällsplanering med
Sametinget och SSR
Just nu är det många som vill använda naturresurser inom
Sápmi. Trycket är hårt mot samebyar, Sametinget och SSR.
För att diskutera hur arbetet med dessa frågor ska gå till hålls
nu möten på fyra orter för att så många som möjligt ska
kunna delta på mötena. SSR kommer att presentera sin nya
strategi i samhällsplaneringsfrågor som vi arbetar fram tillsammans med Samerådet. Vi vill gärna höra era synpunkter,
så kom till mötet och delta i diskussionerna!

Projektet Ren Mat
Ren Mat projektet avslutas den 31 mars. Det innebär alls inte
att vi redan redan lagt ner. Tvärtom. Vi planerar för framtiden vad gäller marknadsutveckling, bransch-organisering,
Kvalitetssigillet Renlycka m.m. Därför har vi den 12-13 mars
ett RÅDSLAG om småskalig renköttsförädling i Umeå. Vi
samarbetar med Restauranghögskolan med arrangemanget

och riktar oss både till samiska slakteri och förädlingsföretag samt till Dig som har planer på att starta förädling.
Programmet kommer att vara anpassat speciellt för båda
kategorierna.

Inrättande av näringslivspris
SSR har visionen att de kommande åren öka engagemanget
i näringslivsstödjande arbete. Detta arbete kommer bl.a. att
ske via att erbjuda kompetenshöjande insatser till samiska
företagare. För att stimulera och uppmärksamma de
renskötselföretag och andra samiska företag som på olika
sätt aktivt arbetar med att utveckla sin verksamhet har nu
styrelsen i SSR inrättat 2 priser:
 Årets samiska näringsutövare
 Årets samiska unga näringsutövare
Alla priserna skall utdelas på Landsmötet efter ett öppet
nomineringsarbete samt efter beslut av SSR:s styrelse i
samråd med Förbundsdirektören och Förbundsjuristen.
Priserna består i första hand av äran men ett penningpris
på 10 000 kronor kommer att utdelas.

Årets samiska näringsutövare
Pristagaren är en person (man eller kvinna) som under
året uppvisat framgångar som företagare, framgångarna
behöver inte nödvändigtvis mätas, även om detta
naturligtvis är en fördel, enbart i form av ekonomisk
resultatutveckling. Andra faktorer av betydelse är:
 Innovationsförmåga och vilja till förnyelse
 Starkt entreprenörskap
 God förebild
 God företrädare för den samiska kulturen
Pristagaren kan vara verksam inom renskötseln och/eller
inom någon annan samisk näring. Samma kriterier gäller
för årets unga näringsutövare, enda skillnaden är att den
person vi söker skall vara under 25 år. Vem som skall få de
nya prisen avgörs av er medlemmar i samarbete med
kansliet. Alla kan lämna förslag som styrelsen och kansliet
slutligt beslutar om. Nyttja nu möjligheten att lyfta fram
människor som gjort sig förtjänta av att belönas och
meddela kansliet era förslag.

Inrättande av hederspris
Vid sidan av näringslivsprisen så har styrelsen också beslutat
att inrätta ett hederspris. Priset vänder sig till en person som
under året gjort förtjänstfulla insatser för att sprida inspiration och kunskaper som är av betydelse för utvecklingen av
samiskt näringsliv, samiskt samhällsliv och samisk kultur.
Pristagaren kan vara same eller inte same, man eller kvinna,
ung som gammal. Priset består av äran samt en gåva och ett
diplom.
Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag på personer
som gjort sig förtjänta av hedersutnämningen. Ring eller
skriv till kansliet med era förslag. Styrelsen och kansliet
kommer att slutligt utse pristagaren som kommer att ta emot
priset på Landsmötet.

Bildandet av en insamlingsstiftelse
SSR har beslutat att inrätta en insamlingsstiftelse. Med hjälp
av stiftelsen hoppas vi komma i kontakt med företag, organisationer och enskilda personer som vill visa sitt engagemang
för samiska frågor genom att skänka medel till insamlingsstiftelsen.
Svenska Samernas Riksförbunds Insamlingsstiftelsen skall
insamla medel för att långsiktigt stödja utvecklingen och
bevarandet av:

 Samisk kultur
 Samiska rättigheter
 Rennäring och andra samiska näringar
Arbetet med att formellt instifta stiftelsen kommer att ta en
del tid. Så fort detta klart återkommer vi med mer information.

Projekt under uppstart
Nu så här i början av det nya året startar SSR ett flertal nya
projekt/förstudier:
 Traditionell kunskap; Projektet, som leds av Ellacarin
Blind syftar till att finna nya metoder för att fånga
traditionell kunskap samt att beskriva den med moderna
metoder. Projektet kommer att bedrivas i Malå.
 Kvinnligt samiskt företagande; Projektet som leds av
Ellacarin Blind syftar till att stimulera samiska kvinnor
som vill starta eller redan har startat egen verksamhet.
Under projektåret kommer seminarieverksamhet att
varvas med enskild rådgivning. Kontakta Ellacarin om ni
vill veta mer
 Almi förstudie; Projektet som leds av Helén Larsson syftar
till att lyftas fram en metod om hur SSR tillsammans med
Almi skall kunna bättre stödja samiska näringsutövare
med särskild inriktning på Renskötseln

 Turistförstudie; Projektet kommer att genomföras med
extern projektledare och syftar till att kartlägga den
samiska turismen samt att ta fram metoder för att
kunna stödja utvecklingen av den samiska turismen.

Projekt som planeras
Följande projekt är under planering på kansliet:
 Uppbyggandet av ett samiskt Näringslivscentra i
Gällivare, ett samarbetsprojekt mellan Gällivare
kommun, samebyarna i Gällivare samt SSR
 Uppbyggandet av en näringslivssamordning i
Jämtland/Härjedalen. En ansökan är inlämnad till
Länsstyrelsen i Östersund
 En fortsättning på det renköttsprojekt som nu avslutas
under mars.

Svar från Thomas Hammarberg
SSR har i ett brev till Europarådet informerat om det
felsteg som har gjorts av staterna Sverige och Norge i
samband med konventionen om renbete 1972 och
situationen efter det. I brevet har vi kritiserat den norska
staten för att de ensidigt infört en lagstiftning som de
menar förlänger 1972-års konvention. Brevet innehåller
också en redogörelse för vilka problem denna lagstiftning
har lett till, särskilt för Saarivuoma sameby. Vi har nu fått
ett besked om att Thomas Hammarberg, kommissionär för
mänskliga rättigheter, har tagit emot brevet och att han
kommer att arbeta vidare mot de nordiska staterna vad
gäller samiska frågor.

Några av de möten SSR deltar i under
februari
7 feb
7 feb
8 feb
14 feb
14 feb
15 feb
20 feb
26 feb
28-29 feb

Möte med SameNet
Statistikmöte med Sametinget
Träff med Jordbruksministern i Jokkmokk
Möte med Svensk Vindkraft
Kvalitetskommittén för Renlycka i Stockholm
Folkhälsoseminarium, Umeå universitet
Möte med myndigheter i Västernorrland
Möte med LRF och Länsstyrelsen i Västerbotten
Ordförandekonferens i Åmliden

Bra telefonnummer
Anders Blom
Malin Brännström
Helén Larsson
Ellacarin Blind
Stefan Johansson
Britt-Marie Barruk

090-14 11 26
090-14 11 83
090-14 11 84
090-14 11 82
090-14 11 85
090-14 11 81

Samiska krisnätverket
(fredag och söndag 20.00 – 24.00)

070-514 44 80
070-649 29 84
070-229 76 28
070-362 04 78

063-10 12 30

