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Skogsfrågor
För närvarande pågår arbetet med skogsfrågorna på olika nivåer. Skogsgruppen träffades den
26 april i Arvidsjaur och vi diskuterade då vilka frågor som är särskilt viktiga just nu. SSR
arbetar med dessa frågor på olika sätt. Skogsgruppen kommer inom kort att presentera ett
material för samebyarna om hur vi anser att samebyarna bör jobba med skogsfrågorna. Här
är ett sammandrag av pågående frågor vi arbetar med:
- Riksdag och regering. Här pågår beredningen av skogsutredningen och framtagandet av
de nya sektorsmålen.
- Skogsstyrelsen. Efter omorganisationen har särskilda personer på varje distrikt utsetts att
ansvara för rennäringsfrågorna. Det bildas också lokala sektorsråd där representanter för
rennäringen finns med.
- Centrala samrådsgruppen skogsbruk-rennäring. Vi ska utveckla detta arbete så att
rennäringens inställning till olika frågor blir tydligare.
- Sveaskog. Intresserade av att förbättra arbetet mot rennäringen. Vi vill särskilt diskutera
utförsäljningarna och samråden med dem.
- FSC. Vi måste på ett bättre sätt kunna följa upp att bolagen följer certifieringsreglerna.
- Samebyarna. Måste får stöd och utbildning i sitt arbete med skogsfrågor.

Vindkraftsseminarium
Boka in den 10 maj för ett seminarium om vindkraft och rennäring. Vi kommer att bjuda in
vindkraftsbolag, kommuner och andra intressenter till seminariet. Mer information kommer
inom kort.

Röda Korsets kurser
Röda Korset har kurser i första hjälpen som är mycket bra. Sameföreningarna kan få dessa
utbildningar kostnadsfritt. Vi skickar ut information om dessa kurser särskilt. Vi håller också
på att titta på hur samebyarna kan få gå kurserna.

Sameföreningsmötet under landsmötet
När inbjudan till landsmötet skickades ut gjorde vi på kansliet ett misstag. Tiden för
sameföreningsmötet föll tyvärr bort. Sameföreningsmötet kommer att hållas klockan 15
måndagen den 11 juni. Med på mötet finns styrelseledamoten Viktoria Harnesk Gällman.

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

MÅNADSB R E V

Njukčamánnu z Sjnjuktjamánno z Njoktje z Mars

Möten under april månad
- 3 april möte med Västerbottens museum om dokumentationskurs i Malå
- 4 april Sveaskog för diskussioner om gemensamma frågor
- 4 april Lienkie, arbetsgrupp Västerbottens museum
- 10 april möte om ersättning för trafikdödade renar
- 13 april möte med ALMI om företagsutveckling för samiska företag
- 17 april möte med Sametingets styrelse och ledning
- 19 april FSC:s årsmöte
- 19-20 april Nordisk samisk jämställdhetskonferens i Oslo
- 20 april möte med Sveaskog, LKAB och Vattenfall
- 25 april möte med Renmarksgruppen (med bl.a. Sametinget och länsstyrelserna)
- 26 april möte med Diskrimineringsombudsmannen

Ren Mat
I projektet Ren Mat arbetar vi vidare med att förbättra förutsättningarna för försäljningen av renkött. Projektet pågår fram till april 2008. Just nu lägger vi ner mycket arbete för att förbättra
varumärket Renlycka och få en bra manual för hur den kan användas. Detta gör den kvalitetsgrupp som har tillsatts. Vi deltar också i olika arrangemang för att öka intresset för renkött.
Arbetet med bolagiseringen ligger för närvarande nere. Styrgruppen har gjort bedömningen att
intresset var alldeles för lågt från renägare och samebyar. Vi har undersökt hur finansieringen
kunde göras på andra sätt, men det visade sig vara omöjligt för närvarande. Vi kommer att ta
upp arbetet med bolagiseringen om intresset ökar bland renägare och samebyar i framtiden.

Styrelsemöte
SSR:s styrelse hade möte i Arvidsjaur den 29 till 30 mars. Där beslutades bl a följande:
- Tjänsten som förbundsdirektör ska utlysas och Malin Brännström ska erbjudas tjänsten som
förbundsjurist. Styrelsen gör bedömningen att detta är ett led i arbetet med att utveckla
organisationen enligt målprogrammet Vision 2000.
- Styrelsen ska skicka ut en enkät till sameföreningarna för att få en bättre bild av deras
verksamheter och av hur sameföreningarna vill att SSR ska arbeta med deras frågor.
- SSR ska arbeta intensivt med de politiska frågorna just nu eftersom ny lagstiftning bereds för
närvarande.
- SSR ska arbeta särkskilt intensivt med skogsfrågor samt gruv- och vindkraftsfrågor. Det är
viktigt att SSR förmedlar rennäringens inställning till dessa verksamheter så att samebyarna
inte ensamma måste göra det när etableringarna görs på ställen där rennäringen störs.
- SSR ska fortsätta protestera mot att förändringarna av småviltsjakten gjordes utan att
samebyarna eller representanter för samerna var med i processen.
- En dokumentationskurs ska arrangeras i Malå för alla intresserade.
- SSR ska delta som medarrangör vid MR-dagarna (mänskliga rättigheter) i Norrbotten i
november 2008.
Träff med ALMI om samisk näringslivsutveckling
SSR har under mars månad hållit träffar med ALMI för att undersöka möjligheterna att stödja
samisk näringslivsutveckling. ALMI stöttar och bidrar till att utveckla entreprenörskap i små
företag generellt och kan bevilja så kallade microlån för företagsutveckling. Därför menar vi att
det är meningsfullt att undersöka samverkansmöjligheterna. Vi återkommer med mer information
om hur arbetet fortlöper.
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Möte med polisen och Vägverket i Lycksele
Den 14 mars hölls ett möte med polisen och Vägverket i Lycksele. Syftet med träffen var att
bygga bättre kontakter mellan samebyarna, polisen och Vägverket samt hitta åtgärder som
minskar antalet renar som skadas och dödas i trafiken. Många förslag framfördes från
samebyarna om hur renolyckorna kan minskas, men också förslag från Vägverket som kan
underlätta för samebyarna i samband med renflyttningar och vid annat renskötselarbete. Det
viktiga är dock att kontakterna tas med Vägverket innan renarna kommer till kusten, så att
Vägverket kan vidta åtgärder, exempelvis kan de sänka hastigheten på vägsträckor där många
renar befinner sig. Vid träffen delade Vägverket ut kataloger med adressuppgifter till respektive
driftsledare på vägsträckorna i Norr- och Västerbotten. Ta kontakt med dem och gör er bekant
med varandra, så finns stora möjligheter till samverkan med. Om ni vill ha denna katalog, ring till
Helén på kansliet, tfn. 090-14 11 84, så får ni så många exemplar ni behöver. Kontakter kommer
att tas även med Vägverket i Västernorrland, Jämtland, Härjedalen och Dalarna.

Kontaktpersoner för trafikdödade renar
SSR efterlyser kontaktpersoner för trafikdödade renar. Ett brev till samebyordförande har gått ut
där vi vill ha högst två kontaktpersoner per sameby. Uppge namn, adress och telefonnummer –
även det mobila numret om sådant finns, så förmedlar SSR det till berörda polisområden.
Arbete pågår även för att hitta snabbare och effektivare sätt för både samebyarna och polisen att
kommunicera när det gäller skadade renar i trafiken. Bland annat genom att samebyarna tilldelas
ett särskilt telefonnummer när de ska ringa tillbaka till polisen om de inte hittar skadade renar.

Seminarium om styrelsearbete
Seminarium om styrelsearbete har hållits i Östersund och Gällivare. Totalt har cirka 70 personer
deltagit i seminarierna. Projekten Gaejsie och Jeanoe undersöker möjligheten att om intresse
finns göra ett uppsamlingsheat till hösten för de medlemmar som inte haft möjlighet att delta på
de seminarier som hållits under våren.

Seminarium i maj 2007 – Förhandla med framgång!
Projekten Gaejise och Jeanoe erbjuder SSR:s medlemmar kompetenshöjande insatser i
förhandlingsteknik under maj månad 2007. Seminarierna som hålls under två dagar i fyra orter i
svenska Sápmi syftar till att utveckla förhandlingsstrategier för att uppnå ”vinna-vinna”
situationer i förhandlingar med kunder, leverantörer och andra samhällsaktörer. Vi menar att
därigenom kan vi också skapa långsiktigt goda samarbeten inför framtiden, vilket är grunden för
nya tillväxtmöjligheter.
För att få bäst effekt på de praktiska övningarna begränsar vi deltagarantalet till högst 20
personer per ort och högst två personer per sameby. Vi ser gärna att minst en av deltagarna från
varje sameby är kvinna, då ett flertal studier bevisat att kvinnor är mycket lämpade som
förhandlingspartner och ofta får förhandlingsfördelar. Därför bör en kompetenshöjande insats på
just kvinnor i projekten leda till nya utvecklingsmöjligheter.
Ett mer detaljerat program med information om
datum och ort skickas med anmälningsblankett
skickas inom kort.
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Sameföreningsträff
Sameföreningarna i SSR höll möte Under samiska veckan i Umeå. Förutom ett
kreativt möte gick vi gemensamt på Samiska teaterns ”Tro, hopp och kärlek”.
Förutom det fanns möjlighet att delta i allehanda kulturevenemang, föreläsningar och
seminarier. Såhkie - Umeå Sameförening gör ett fantastiskt jobb, har ni möjlighet så
besök denna vecka som vuxit till ett av de största av samiska arrangemang. Under
föreningsmötet visade Ammarnäs sameförening bilder och berättade om sitt besök i
Ryska Lojávri. Vi fick besök av Röda Korset som kan erbjuda såväl stöd vid
informationsarbete och utbildningar i såväl folkrätt som hjärt- och lungräddning.
Separat information går ut till föreningarna om detta. Likaså kommer en enkät att
landa i föreningarnas brevlådor. Sápmi är stort, inte minst sameföreningarna är
väldigt utspridda och en utmaning att samordna. Därför planeras ett seminarium med
Inge Frisk, Sameföreningen i Stockholm, som yrkesmässigt arbetar med
datakommunikation. Han ska lotsa oss i hur man enkelt kan hålla möten på distans
och arbeta med både ljud, bild och gemensamma dokument. Vi törs utlova att det blir
både intressant och inspirerande! Naturligtvis är även de byar som är intresserade
välkomna. Mer information kommer.
Planeringen inför Landsmötet pågår intensivt, jag tar väldigt gärna emot synpunkter
och förslag inför det. Ni når mig på 070-223 56 10 eller via victoria@vhjojk.se
Glad påsk önskar, Victoria G Harnesk

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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