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Socialkonsekvensbeskrivningar vid exploateringar
Många samebyar hör av sig om de olika exploateringar som är på gång inom deras områden.
Det är ett hårt tryck både inom gruvindustri, vindkraftsindustrin och skogsbruket. Inom kort
kommer vi att skicka ut ett material om vad ni i samebyarna bör tänka på i sådana
situationer. Vi föreslår att samebyarna begär att socialkonsekvensbeskrivningar görs vid
större exploateringar. Vad det innebär förklarar vi i utskicket.

Rättegången i Nordmalingsmålet
Just nu pågår förhandlingen i hovrätten i det så kallade Nordmalingsmålet. Förhandlingen
kommer att pågå fram till midsommar. I samband med landsmötet kan du också besöka
rättegången. Domen förväntas komma under hösten.

Möte Centrala samrådsgruppen skogsbruk rennäring
Centrala samrådsgruppen skogsbruk rennäring håller sitt nästa möte i Sveg den 19 till 20
juni. Det är då viktigt att veta hur samråden med skogsbolagen har fungerat. Kontakta din
representant i Centrala samrådsgruppen och berätta hur det har gått. De behöver en bättre
bild av läget. För att kunna framföra synpunkter till skogsbolagen måste vi få information av
er.
Kontakta någon av dessa personer: Ingemar Blind, Girjas, Håkan Nyström, Östra Kikkejaur,
Thomas Stenlund, Malå, Karin Baer, Vilhelmina norra, Kenneth Willenfeldt, Ruvhten Sijte.
Vindkraftsseminarium
Inbjudan till vindkraftsseminariet den 28 till 29 augusti i Malå bifogas detta månadsbrev. Det
verkar finnas ett stort intresse för seminariet och vi hoppas på ett stort deltagande.

Utbildning i besiktning av älg i fält
Inför årets älgjakt måste de som ska sälja älgar genomgå en utbildning för att kunna besikta i
fält. Vi kommer att erbjuda utbildningen på fyra orter under augusti månad. En inbjudan
skickas ut inom kort. Det är viktigt att ni i informerar medlemmarna i samebyarna om detta
så att alla kan genomgå utbildningen. Också Jägarförbundet kommer att genomföra dessa
utbildningar och samebymedlemmar kan gå också deras kurser.

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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Projektet Ren Mat
Projektet Ren Mat byter projektledare eftersom Lars-Ove Jonsson nu försvinner till Sametinget.
Det blir Olov-Johan Sikku som kommer att vara projektledare. Honom kan ni träffa under
landsmötet. Per-Ola Utsi har slutat i styrgruppen och ersätts av Mikael Juuso. Styrgruppen i
projektet kommer att träffas i augusti. Vi kommer då att börja diskutera vad som ska hända när
projekttiden går ut nästa vår. Här behöver vi era synpunkter. Diskutera projektet med
styrgruppens ledamöter: Hans-Göran Partapuoli, Mikael Juuso, Anders Ruuth, Marita Stinnerbom
och Anneli Jonsson. Projektet deltar i början av juni under Restaurangernas dag i Stockholm

Förslag till nationalparker
Som ni kanske har läst i tidningarna så har Naturvårdsverket kommit med ett nytt förslag till
vilka områden som ska vara nationalparker. Förslaget har skickats ut på remiss som ska
besvaras senast i oktober. Varken SSR, samebyarna eller sameföreningarna har fått remissen. Vi
kommer att skicka in ett brev till Naturvårdsverket och påpeka att också samiska representanter
måste få yttra sig över förslagen. Om ni vill yttra er så läs mer på www.naturvardsverket.se. SSR
kommer att svara på remissen och kommer att kontakta berörda samebyar för en diskussion om
förslaget.

Utvärdering av småviltsjakten
Regering har beslutet att Jordbruksverket att i samråd med Naturvårdsverket, Sametinget och
länsstyrelserna ska följa hur förändringarna i småviltsjakten kommer att påverka
småviltsstammarna, rennäringen, naturmiljön och den svenska jakttraditionen. Också SSR och
Jägareförbundet ska delta i arbetet enligt regeringens beslut. En delredovisning ska ske senast
den 1 april 2008. Styrelsen kommer att ta ställning till hur SSR ska genomföra en utvärdering av
systemet.

Planer för ett folkhälsoförebyggande arbete bland samer i Sápmi tar form!
Arbetet med att få igång ett folkhälsoförebyggande arbete bland samer i Sápmi tar form!
– och det verkar dessutom gå enligt planerna då SSR haft ett möte med landstingsrådet i
Umeå som nappat på idén. Det som händer nu är att landstingsrådet vill ha en kort
beskrivning av satsningen för att presentera arbetet på politisk nivå i länet.

Fastighetsverket söker samarbete med rennäringen
SSR träffade i början på maj representanter för Fastighetsverket för att dels lära känna
varandras verksamheter och dels dryfta gemensamma intressen, som exempelvis hur vi
ska förbättra samråden när det gäller skogsbruk-rennäring. SSR framförde vikten av att
skogsnäringen tillsammans med samebyarna går igenom de
markanvändningsredovisningar som rennäringen har och lär av varandra. Här har de
samebyar som tagit fram renbruksplaner ett ansvar att bjuda in skogsbruket för att lära
ut hur renbruksplanen ska läsas och tolkas för att få bästa resultat när det gäller hänsyn
till renskötseln.
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Arjeplogsbyarna studerar samebykansliet i Jokkmokk
Den 14 mars arrangerades en resa för arjeplogsbyarna till Jokkmokk för att studera
hur samebyarnas kansli i Jokkmokk fungerar. Syftet var att undersöka om detta är
något alternativ för arjeplogsbyarna att jobba för. Bollen ligger nu hos samebyarna
att bestämma om de vill gå vidare med idén.

Förhandla med framgång!
SSR:s projekt Gaejise och Jeanoe genomför nu det sista gemensamma seminariet för
våren med ämnet Förhandlingsteknik. Arrangemanget har gått av stapeln i Östersund
och Jokkmokk under maj månad och blev mycket uppskattat av samebymedlemmarna. Nästa tillfälle i förhandlingsteknik ges 4-5 juni i Lycksele. Där är det nu fullbokat och vi hänvisar därför till ett uppsamlingsheat i Kiruna 13-14 augusti. Anmälan
till Kiruna görs direkt till kansliet, tfn 090-14 11 80 eller via e-post: ssr@sapmi.se

Möte med försäkringsbolagen angående trafikdödade renar
SSR har träffat Folksam, Länsförsäkringar och Trafikförsäkringsföreningen för att
diskutera handläggningen av trafikdödade renar. SSR lade mycket kraft på att
förklara rennäringens villkor och förutsättningar, vilka åtgärder som vidtas för att
minska renpåkörningar och det nya samarbetet med Vägverket.
Fler träffar kommer att hållas för att fortsätta diskussionerna och alla parter strävar
efter att hitta former som ska underlätta för renägarna, polisen, och
försäkringsbolagen i det fall där olyckor sker och renar är inblandade. Vi menar att
det går att hitta mer effektiva lösningar i framtiden i jämförelse med dagens system.

Familjerätt på ett begripligt sätt.
Projekt Jeanoe bjuder in tillsammans med Företagarna i Sorsele och Tillväxt genom
samverkan in till en föreläsning med konsult Mona Johansson, firman Råd och Rätt, som talar
om familjerätt. Mona Johansson är från Boden och hon kommer att informera om hur
familjerätten kan "slå" om man inte tänker sig för. Mona kommer att berätta om sambolagen,
arvsordning, testamente, vad händer med företaget vid en separation/skilsmässa, vem ärver
företaget? Ämnet är intressent även för dig som inte har ett eget företag.
Tid och plats: 7 juni kl. 19.00 på Sorsele River Hotel. (Middag från 18.00)
Projekt Jeanoe betalar bilersättning. Samåkning
Anmälan senast den 5 juni till ellacarin.blind@same.net eller 070-362 04 78.

Telekommunikationer
Eftersom NMT450-systemet inte längre kommer att kunna användas efter årsskiftet
2007/2008 så kan problem uppstå för många av våra medlemmar. Jag tittar nu på möjliga
alternativ och har bland annat varit i kontakt med Nordisk Mobiltelefon Sverige AB. Det är en
operatör som planerar att erbjuda en täckning motsvarande det gamla NMT 450-nätet i
kombination med hög datahastighet via 3G-teknologi. De har också
kommunikationsradiotjänster integrerade i sina telefoner. Jag diskuterar nu med dem om de
kan komma till landsmötet för att berätta mer om detta. Vi kommer också att utreda om SSR
genom avtal kan få bra villkor för medlemmarna. Mer information kommer inom kort.
Anders
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Seminarium för samebykassörer 8-9 aug med uppföljning i okt
Projekten Gaejsie och Jeanoe anordnar seminarium för samebykassörer. Stefan Johansson på
SSR håller i information om bl a pappersflödet i samebyn, krav på budget, budgetuppföljning,
rapporter och revision. Diskussioner om hur det är att vara kassör, tips och idéer på ordning och
reda, att tänka på vid projekt, likviditet, söka pengar. Inbjudan kommer men det går redan att
anmäla sig till SSRs kansli ssr@sapmi.se eller 090-14 11 80. Stefan kommer att göra
informationsmaterial och lathund. Vid frågor kontakta Stefan direkt.

Samerätt 7.5 Högskolepoäng
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet startar
upp en kurs i samerätt. Detta är ett relativt nytt rättsområde. Här behandlas rättsliga frågor om
samiska näringar samt rättsliga frågor om samer som urfolk och minoritet. Kursen är den enda
inom ämnet som ges på universitetsnivå i Sverige.
Kursen startar under våren 2008, sista ansökningsdag är 15 oktober 2007. Den kommer att ges
som en veckoslutskurs på halvfart under januari-mars. Grundläggande behörighet.
För mer information kontakta:
Christina Allard 0920-49 13 79 eller Christina.Allard@ltu.se
IES Studieadministration 0920–49 12 75 eller ies-studieadm@ltu.se

Möten som SSR deltar på och arrangerar denna månad
1 juni
1 juni
1 juni
2-3 juni
4-5 juni
4 juni
5 juni
10 juni
11-13 juni
14 juni
14 juni
19 juni
20 juni
28 juni

Projektet Mer Värd Mats slutseminarium i Storhogna
Möte med näringsdepartementet för medel till förstudie tillsammans med
Almi
Möte med samebyar och gruvbolag
Projektet Jeanoes seminarium Kvinnokraft i Piteå
Förhandlingsteknik i Lycksele
Möte med referensgruppen för arbetsmiljö i renskötseln
Möte med Gällivare kommun och samebyarna för att diskutera samebykansli
SSR:s styrelsemöte i Umeå
SSR:s landsmöte i Umeå
BRÅ:s möte om illegal jakt på rovdjur
Möte med Almi om framtida samverkan
Möte med alliansen om samepolitiken
Möte med Diskrimineringsombudsmannen om deras arbete om samernas
situation
Rovdjursutredningens expertgrupp träffas i Stockholm

Telefonnummer till SSRs personal
Anders Blom, 090-14 11 80, 070-070-514 44 80
Malin Brännström, 090-14 11 83, 070-649 29 84
Helén Larsson, 090-14 11 84, 070-229 76 28
Ellacarin Blind, 090-14 11 92, 070-362 04 78
Stefan Johansson, 090-14 11 80, 070-399 31 59
Britt-Marie Barruk, 090-14 11 80, 070-646 07 65
Anders Sikku, 070-648 15 90
Olov J Sikku, 070-171 80 34
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Tid för förändringar!
Från och med den 1 juni är det vi två som tillsammans med kansliet och styrelsen ska jobba
för att utveckla SSR som organisation. Genom att vi har olika erfarenheter och
utgångspunkter tror vi att vi som ett par kan hjälpas åt att forma ett nytt arbetssätt. För att
vi ska lyckas föra samiska samhällsfrågor framåt så är vi övertygade om att SSR måste börja
arbeta annorlunda.
Vi har redan nu många idéer om hur vi kan komma vidare för att förstärka SSR och
situationen för våra medlemmar – både samebyar och sameföreningar. Dessa tankar vill vi
diskutera med er. En fråga som vi tycker är särskilt viktig är att komma igång med att
regionalisera SSR:s verksamhet för att kunna ge stöd till våra medlemmar. Länssamordningen
i Jämtland och andra regionala lösningar är viktiga att arbeta vidare med. Vi kommer också
att fokusera på att förstärka SSR:s ekonomiska situation på olika sätt.
Under landsmötet kommer vi att presentera våra tankar och vi vill gärna diskutera dem med
er.
Anders och Malin

Succé för seminariet om Förhandling!
Här är gänget som samlades i Jokkmokk för att lära mer om förhandlingsteknik. Alla var
supernöjda över de två intensiva dagarna.
"- Det här var suväränt, exakt vad jag gillar och behöver! utbrast många spontant när
seminariet avslutades.
Nästa seminarium om
förhandling hålls i
Lycksele 4-5 juni. Det
är tyvärr redan
fullbokat. Ett
uppsamlingsheat
kommer därför att gå
av stapeln 13-14
augusti i Kiruna. Där
finns det fortfarande
platser kvar. För dig
som vill veta mer ring
kansliet 090-14 11 80
och prata med
Ellacarin eller Helén.

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
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