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Samernas Landsmöte i Åre 2008
Ombudsmöte 10 juni, Landsmöte 11-12 juni
Handlingar har sänts ut till ombuden, gäster, samebyar och
sameföreningar. Handlingar går också att beställa från
kansliet och finns tillgängliga i Landsmöteslokalen.
Ombudsmötet hålls på Hotell Diplomat Åregården. Det är
också där som all incheckning för boende görs. Under
ombudsmötet förbereder vi Landsmötet och på
eftermiddagen hålls miniseminarier: Lönsamhet i
rennäringen, Etik inom renskötseln, Traditionell kunskap,
Strategier vid intrång och även ett Sameföreningsmöte. På
ombudskvällen gör vi en utflykt med buss till Njarka
sameläger för de som vill.
Landsmötet hålls på Holiday Club och det är bara en kort
promenad dit, nedför en liten backe och över järnvägen.
Programmet under onsdagen är sedvanliga
landsmötesärenden samt skogspolicyn. Efter förhandlingarna
visar vi filmen Varg i landsmöteslokalen. På kvällen är det
middag där Staffan Ling är konferencier, Anna Kråik jojkar
och Good News spelar upp till dans. Under middagen delas
SSR:s pris ut för Årets företagare, Årets unga företagare och
Hederspriset. Om det är någon som bara vill vara med på
middagen så bokar man det på 0647-50 992, men till dansen
är det bara att komma.
Programmet under torsdagen är Samepolitiken i ett
internationellt perspektiv och där medverkar Carsten Smith,
Mattias Åhrén, representanter för riksdagspartierna och
Sametinget. Vi tar också upp frågan om stämning av staten
vad gäller jakt- och fiskerätten samt renbetesförhandlingarna
med Norge.
Varmt välkomna till Samernas Landsmöte i Åre!

Information om fullmakter
Varje sameby och sameförening har rätt att sända ett ombud
för varje påbörjat 50-tal medlemmar.
Ombud kan utöver sin egen rösträtt utöva rösträtt för annat
ombud som representerar samma sameby/sameförening. Det
är alltså inte möjligt för ett utsett ombud i en sameby att ge
fullmakt till ett ombud i en annan sameby.
Om ett ombud vill ge fullmakt till ett annat ombud att föra
dess talan måste detta styrkas genom protokollsutdrag från

samebyns eller sameföreningens styrelsemöte där det visas
vilka ombud som samebyn eller sameföreningen utsett att
representera vid Landsmötet. Dessutom skriver det
ombudet en fullmakt till det ombud som ska föra dess
talan.
Den sameby eller sameförening som inte har fullmakter
behöver inte ta med protokollsutdrag utan då fungerar det
som tidigare med anmälan till Landsmötet.

Pristillägg för renkött
SSR har skrivit till Sametinget för att få tillstånd en
överläggning om det nuvarande prisstillägget för renkött.
Pristillägget är reglerat i föreskrifter och förordningar och
har funnits i sin nuvarande form sedan 1993/94. Sett i ett
historiskt perspektiv så har nivåerna för pristillägget inte
förändrats i någon större utsträckning. Då den nuvarande
pristilläggsuppdelningen på kalv respektive vuxen ren
infördes 1993/94 var stödet 10 kr/kg vuxet djur samt 16
kr/kg kalv. 1997 anpassades priset till 9 kr/kg vuxet djur
samt 14:50 kr/kg kalv – samma tillägg som gäller även idag.
Under de mellanliggande åren sedan 1997 har t.ex. den
svenska inflationen ökat med totalt 13 %. SSR vill i sina
samtal diskutera formerna för stödet, storleken samt hur
man kan kostnadssäkra prisstödet.

Studieresa för miljö- och
jordbruksutskottet
Kungliga skogs- och lantbruksakademin (KSLA) har med
stöd av SSR genomfört en studieresa i Sápmi under vecka
22 för riksdagens ledamöter i miljö- och
jordbruksutskottet. Totalt deltog närmare 30 personer.
Från SSR deltog under hela resan PG Idivuoma och
Anders Blom. Under de tre dagarna har också
representanter för samebyarna i Kiruna, Gällivare och
Jokkmokk deltagit och förmedlat sina kunskaper. Resan
inleddes med ett besök på Samtinget och avslutades på
Ájtte i Jokkmokk. Däremellan besöktes Gällivare, Porjus,
Stora Sjöfallet och Ritsem. Under de tre dagarna har
ledamöterna i riksdagen fått en mycket allsidig
information om samisk kultur, rennäring och andra
samiska näringar samt problem och möjligheter. Bland de
frågor som diskuteras kan nämnas rovdjursfrågan,
rennäringslagen, vindkraft, skogsfrågor,
näringslivsutveckling och forskning.

Centrum för Samisk näringslivsutveckling
Arbetet med att skapa ett centrum för samisk
näringslivsutveckling i Gällivare tar nu ett nytt steg. Gällivare
kommun känner sig nu så säkra på finansieringen att de
aktuella tjänsterna i projektet har utannonserats. Mer finns
att läsa på SSR:s och Gällivare kommuns hemsidor.

Revidering av ersättning för identifiering
och eftersök av trafikskadade renar
SSR har fått i uppdrag av samebyarna att ta fram förslag på ny
ersättning för identifiering och eftersök av trafikskadade
renar. Kansliet håller på med att ta fram en beräkningsmodell
som sedan testas hos ett par av samebyarna. Mer information
om och när en revidering av ersättningen kan genomföras
kommer.

Enkät om ögonsjukdom på ren
SSR har skickat ut en förfrågan till samebyarna om
förekomsten av ögonsjukdom hos renar. Syftet är att få
kunskap om detta har förekommit tidigare och i sådana fall i
vilken omfattning. Enkäten kommer att sammanställas och
förmedlas till Sametinget och veterinärer för att samla så
mycket kunskap som möjligt om sjukdomen. Vi är därför
tacksamma för alla som skickar in enkäten till kansliet.

SSR ansöker om medel till förstudie om
förbättrad djurhälsa inom rennäringen
SSR avser att ansöka om medel hos Sametinget för en
förstudie som syftar till att titta på förutsättningar till att
förbättra den veterinära beredskapen när det gäller
sjukdomar på ren. Vi ser en ökad veterinär beredskap som ett
viktigt instrument för att få en mer långsiktig strategi för
arbete med djurhälsofrågor inom rennäringen och för att
förbättra djurskyddet och för att garantera säkra livsmedel.

Varnings-/förbudsskyltar vid arbetshagar
SSR undersöker möjligheten att ta fram varnings- och
förbudsskyltar som samebyarna kan använda vid rengärden
för att informera om att området utgör en arbetsplats och att
området beträds på egen risk alternativt att obehöriga äga
inte tillträde. Skyltarna bekostas av samebyarna själva. SSR
förmedlar kontakterna till företag som tillverkar dessa skyltar.
Kontakta kansliet för mer information.

Utbildning för rentransportörer
Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämd (TYA)
planerar att anordna en utbildning anpassad för
rentransportörer under augusti månad 2008. SSR
återkommer med information om program och
anmälningsblanketter så snart detta finns framtaget.

Projekt med lokal foderproduktion
planeras
SSR och LRF har skickat in en ansökan om medel till
länsstyrelsen i Västerbotten för att genomföra en förstudie
om lokal foderproduktion. Förstudien ska bl.a. se över
möjligheten att kvalitetssäkra enslige och hö samt utveckla
en balriv eftersom det är ett uttalat problem med
hanteringen av stora balar.
SSR och LRF har också påbörjat samtal om hur vi
förbättrar situationen då det gäller renbetning på
åkermark. Båda parter vill ha till stånd ett bättre samarbete
för att lösa problem som uppkommer varje år.

Projekt med reflexmärkning av renar
Trafikförsäkringsföreningen har uttryckt att de är positiva
till att stödja ett nytt reflexprojekt på renar. SSR:s
målsättning är att vi skall kunna köra ingång
reflexmärkning hösten 2008. De samebyar som ännu inte
beställt reflexer bör snarast komma in med önskemål om
antal och färger. Kontakta kansliet för mer information.

Rådslag om rovdjur
SSR planerar att hålla ett rådslag om rovdjur den 18-19
augusti 2008 i Vilhelmina. Vi kommer att diskutera SSR:s
rovdjurspolicy, rovdjurens effekt på rennäringens
ekonomi, inventeringar och arbetet med att ta fram
toleransnivåer för varje sameby m.m. Ett spännande inslag
blir att vi kommer att få lyssna på jägare med lång
erfarenhet av jakt för att diskutera hur vi ska lyckas med att
fälla de rovdjur som vi får beviljad skyddsjakt på. Program
och inbjudan kommer.

Callcenter för renolyckor
SSR och polisen i Norrbotten har påbörjat ett samarbete
för att få tillstånd effektivare och säkrare hantering av
renolyckor. SSR inbjuder till möte med samebyarna den 2
och 3 juni för att diskutera polisens förslag på ett callcenter
för renolyckor. Kom och säg vad ni tycker hur det bör
fungera. Platsen är hotell Laponia i Arvidsjaur den 2 juni
med start lunch kl.12.00. Vi fortsätter i Gällivare den 3 juni
med start kl. kaffe kl. 09.00. Mötet beräknas hålla på i tre
timmar. Ingen anmälan fordras. SSR bjuder på lunchen.

Utveckling av företagsstöd för samiska
yrkesutövare
SSR:s förstudie Utveckling av företagsstöd för samiska
yrkesutövare går snart in i slutfasen. Förstudien har visat
ett tydligt behov av olika insatser för att öka lönsamheten i
de samiska näringarna. SSR och ALMI företagspartner
avser att ansöka om projektmedel för att skapa en
försöksverksamhet under tre år för att utveckla
kunskaperna hos affärsrådgivare inom ALMI
företagspartner så att de kan möta de behov som samiska

företagare har av affärsutveckling. Ett viktigt inslag i
projektverksamheten är att vi kommer att arbeta för att det
ska finns medel till att avlöna avbytare till de samiska
företagarna så att de kan ta till sig företagsutbildningar och
coachinginsatser. Vi kommer också att anpassa ALMI:s
företagsutbildningar till de samiska näringarnas behov och
speciella förutsättningar. Vi räknar med att projektet skall
kunna starta tidigast våren 2009 under förutsättningen att
medel beviljas.

Vill du bli resursperson i det samiska
krisnätverket?
Samiska rådet i svenska kyrkan startade arbetet med det
samiska krisnätverket omkring år 2000. Initiativet kom
från de olika samiska organisationerna och enskilda samer
som sett att det finns ett tydligt behov av
krishanteringshjälp.
Kontakta:

Samiska rådet i svenska kyrkan
Box 122
840 95 Funäsdalen
0684-212 30
0730-68 88 14 (Elisabeth)
070-233 60 73 (Karin)

Främjande av samiskt kvinnligt
företagande
Det finns möjlighet att få coaching, rådgivning av två
företagscoacher, Pia Huuva, piahuuva@hotmail.com
och Anita Boström, anita.bostrom@sffab.se. Du behöver
INTE vara företagare – coacherna finns till för alla samiska
kvinnor med behov av idé- och företagsutveckling.
Besök vår hemsida för mer information: www.sapmi.se

Kartläggning av det samiska
kulturlandskapet

E-post:

elisabeth.a.andersson@svenskakyrkan.se
karin.rensberg-ripa@svenskakyrkan.se

Några av de möten SSR deltar i under
juni

Berit Inga kommer att presentera sin licentiatavhandling
Traditionell ekologisk kunskap om renen bland renskötande
samer i norra Sverige. I Kiruna på Kiruna Samegård
måndagen den 9 juni kl 18.30 och i Jokkmokk i
Sparbankssalen på Ájtte onsdagen den 11 juni kl 18.30. Gratis
inträde.

"Dokumentation av traditionell kunskap inom den
samiska kulturen - frågor om etik och praktiska
erfarenheter", Östersund. Ellacarin deltar.
4 juni
Eldrimners inspirationsträff om mathantverk i Ås.
7-8 juni
Utflykt till gamla boplatser inom Malå
sameby.
9 juni
Styrelsemöte, Hotell Diplomat Åregården.
10 juni
Ombudsmöte, Hotell Diplomat Åregården.
11-12 juni Samernas Landsmöte, lokal Solskog, Holiday
Club, Åre.
17-18 juni SSR:s och Sveaskogs skogsexkursion i
Tärendö.
19 juni
Rovdjursmöte i Östersund för samebyarna i
Jämtland, Härjedalen och Dalarna,
Naturvårdsverket, Sametinget och
Länsstyrelsen i Jämtland
24 juni
Workshop angående utvecklingen av
samebyarna och sameföreningen i Arjeplog.

Medlemsregistret

Bra telefonnummer

Kom ihåg att anmäla er till SSR:s medlemsregister. Syftet med
registret är att kunna förhandla om rabatter och förmåner för
våra medlemmar. Det är av stor vikt att så många som möjligt
anmäler sig till registret för att vi ska kunna visa hur många
medlemmar vi är. En del frågor har kommit angående
personnummer. Vi ber er lämna personnummer för att vi ska
kunna köpa uppdateringar av adresser, dessutom ger
personnumret uppgifter om ålder och kön. Maila
sameby/förening, namn, adress, personnummer och e-post
till ssr@sapmi.se
Varmt välkommen med din anmälan.

Anders Blom
Malin Brännström
Björn Linder
Helén Larsson
Ellacarin Blind
Stina Kuoljok Huuva
Stefan Johansson
Britt-Marie Barruk

SSR kommer medverka vid konferensen "Dokumentation av
traditionell kunskap inom den samiska kulturen - frågor om
etik och praktiska erfarenheter". Konferensen hålls i
Östersund och är ett samarrangemang mellan Sametinget och
CBM. Projektledare Ellacarin Blind kommer att informera
om arbetet med projektet. Den 7-8 juni anordnas en utflykt
inom Malå sameby. Äldre renskötare kommer att visa gamla
boplatser. Besök vår hemsida för mer information:
www.sapmi.se

Traditionell kunskap

2-3 juni

090-14 11 26
090-14 11 83
090-14 11 73
090-14 11 84
090-14 11 82

070-514 44 80
070-649 29 84
070-336 26 16
070-229 76 28
070-362 04 78
070-632 32 86

090-14 11 85
090-14 11 81

Samiska krisnätverket
(fredag och söndag 20.00 – 24.00)

063-10 12 30

