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Vilka tjänster ingår i Medlemskapet

Viltförvaltningsdelegationerna

Frågor har ställts om vilka tjänster man kan få från SSR som
medlem. Det finns några grundregler som vi tillämpar vid
erbjudande av till exempel juridisk hjälp.

Representanterna i viltvårdsdelegationerna är nu tillsatta
och de flesta delegationer har haft ett första möte. SSR kan
meddela att samtliga personer som SSR nominerat blev
också utsedda som representanter.

När det gäller avgränsade, enklare frågeställningar så kan vi
oftast ställa upp med gratis rådgivning. Detta sker för det
mesta via telefon, oftast är detta en fråga som går att lösa med
ett samtal. Här prioriterar vi naturligtvis frågor som rör
samebyar och sameföreningar före enskildas personliga
behov av hjälp. Frågor som rör stadgefrågor i en sameby är
naturligtvis också prioriterade frågeställningar liksom frågor
som rör samhällsplanering och näringsutveckling.
När det gäller principiella frågeställningar, frågor som t.ex.
rör flera samebyar, frågor som rör nya rättsområden som t.ex.
vindkraftsetableringar så kan man här som medlem räkna
med att vi lägger ner mer tid och arbete utan att detta kostar
samebyn något extra.
Behov av rådgivning och hjälp vid sidan av detta utför vi i
mån av tid. Sådant arbete tar vi betalt för enligt en
självkostnadsprincip, det täcks alltså inte in av
medlemstjänsterna. Sådana ärenden kan avse hjälp med
överklagande, upprätta en skrivelse eller ett kontrakt etc.
Innan vi påbörjar ett sådant ärende så gör vi en
överenskommelse där vi även kommer överens om
kostnaden.

Möte med departementet
SSR har träffat tjänstemän på jordbruksdepartementet för att
diskutera skogsfrågor och älgjaktsutredningen. Mötet
initierades av SSR då vi ser med stor oro på effekterna av
ändringar i skogsvårdlagen och älgförvaltningen. Arbetet
med dessa frågor kommer att fortgå under våren.

Strategier för björn
SSR arbetar med att at fram strategier för att hjälpa
samebyarna under våren. SSR kommer under april att
uppmana berörda länsstyrelser att arbeta för en effektiv
handläggning av eventuella skyddsjaktsansökningar på björn
samt att länsstyrelsens fältpersonal är tillgänglig. SSR
kommer också att arbeta för att en reducering av
björnstammen sker i renskötselområdet.

Motioner inför landsmötet
Sista dag för att lämna in motioner till årets landsmöte är
den 15 maj. Det är viktigt att vi har motionerna innan
detta datum så att styrelsen hinner diskutera motionerna
och föreslå åtgärder innan landsmötet.

Inspirationsturné med Renlycka och
VisitSápmi
Med start i början av februari har SSR:s två största projekt
Renlycka och VisitSápmi genomfört en gemensam turné
och anordnat informations- och inspirationsträffar för
verksamma och blivande samiska företagare inom
områdena köttförädling och turism. Turnén besökte 10
olika orter spridda över hela renskötselområdet, från
Funäsdalen i söder till Karesuando i norr och samlade
totalt 69 deltagare. Fyra projektledare (Ol-Johán Sikku och
Eva Wiklund, Renlycka; Lennart Pittja och Dan Jonasson,
VisitSápmi), en företagsrådgivare (Dan Abrahamsson) och
en inspiratör (Marja Ek, Renprodukter AB) mötte
engagerade grupper av företagare som deltog mycket aktivt
i presentationerna och stimulerade oss alla till givande
diskussioner. Såhär efter en just avslutad turné känner vi
från Renlycka och VisitSápmi att det finns mycket positiva
krafter och idéer ibland samiska företagare inom
köttförädlings- och turistområdet och vi ser fram emot
fortsättningen på våra projekt som kommer att innebära
mer individuell rådgivning och stöd till enskilda
intresserade företagare.

Informationsdag om kvalitetssigillet
Renlycka
Renlycka anordnade under den samiska veckan i Umeå ett
endagsseminarium för verksamma samiska
köttförädlingsföretag. Dagen fokuserades helt och hållet
runt kvalitetssigillet Renlycka. En grupp av utvalda
renköttsföretag har arbetat med att ta fram en manual för
sigillet, vilket avslutades i december 2009. Nu

presenterades denna manual i detalj och det fanns gott om tid
i programmet för diskussion. De programpunkter som gav
flest frågor och synpunkter var: Renlycka och köttkvalitet
(varför det viktigt att mäta kvalitet) samt Renlycka och
ekonomi (vad kostar administrationen av Renlycka sigillet).
Seminariet samlade 30 deltagare som var engagerade och
bidrog till en öppen och inspirerande atmosfär. Nu går vi
vidare med utbildning av de företagare som vill ansluta sig till
kvalitetssigillet . Utbildningen kommer att organiseras i
cirkel-form och erbjudas till företagare inom de tre
geografiska områdena Norrbotten, Västerbotten och
Jämtland/Härjedalen. Renlyckas projektledare kommer att
medverka vid några av cirkelträffarna men cirklarna kommer
att ledas av tre företagare som alla deltog i den ursprungliga
grupp som arbetade med att ta fram manualen för
Renlyckasigillet.

I samband med planeringen av de utbildningar vi tänker
oss i framtiden så genomför vi en liten enkätundersökning
bland de intresserade vi har i vårt nätverk kring vilka
behov som finns kring utbildning, marknadsföring och
produktutveckling. Denna enkät ger oss en övergripande
bild av de insatser vi ska göra kring utbildningar och
studieresor för att bättre kunna anpassa och styra
insatserna på bästa sätt. Det är även viktigt att kunna
samordna insatser med övriga projekt inom Sápmi.
Anmäl ditt intresse till vårt nätverk; lennart@sapmi.se är
e-postadressen att använda för att lämna din e-postadress.
Vi samlar på oss namn och kontaktuppgifter till ALLA
som är intresserade av samisk besöksnäring – anmäl dig
redan idag till VisitSápmis nätverk!
Dan Jonasson, 070-346 56 06, dan.j@sapmi.se
Lennart Pittja, 070-688 15 77, lennart@sapmi.se

Utbildning för samebyarna i FSC, dess
standard och klagorutiner
Gällivare 27-28/5
Storuman 31/5-1/6
Östersund 7-8/6
Till detta hoppas vi att varje sameby utser 2 representanter
var som är engagerade och intresserade av skogsfrågor.
Inbjudan kommer även att skickas ut per post inom kort.
Kontaktperson Mirja Lindberget, 073-656 61 68

Utbildning om MKB/SKB
Efter indikationer om att planerade kurser i Lycksele och
Östersund låg under opassande tid för renskötselarbetet
har vi därför flyttat de kurserna till
4 maj i 08.30 – 15 Östersund
5 maj i 08.30 – 15 Lycksele
Kursen i Jokkmokk ställdes in p g a för få anmälda,
intresserade är välkomna till kurserna i Östersund och
Lycksele.

Från seminarium om Renlyckas kvalitetssigill, Umeå Folkets Hus 10 mars
2010.

VisitSápmi
Vi följer nu upp inspirationsturnén med att planera för
ytterligare utbildning och coachning. Projektledarna för
VisitSápmi kommer under våren och försommaren att träffa
ett antal blivande och nuvarande företagare inom samisk
besöksnäring. Tillsammans med dig analyserar vi din
verksamhet och föreslår åtgärder för att lösa dina problem
kring företagandet. Den hjälp vi erbjuder sker utifrån dina
egna behov, men kan exempelvis gälla marknadsföring och
produktutveckling. Anmäl ditt intresse till Lennart eller Dan
via e-post eller telefon.

Separat inbjudan har gått ut till samebyarna. Vid frågor
kontakta Ragnhild Svonni på ragnhild@sapmi.se eller 070561 66 06.

Lämna förslag till årets samiska
näringsutövare, årets samiska unga
näringsutövare och hederspristagare
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

Några av de möten SSR deltar i under
april

 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.
Hederspriset 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.
Senast den 15 maj behöver vi förslagen.

6-7 april
7-8 april
6-11 apr
12 april

Begränsat öppethållande på kansliet
Ledarmöte med NRL och SBRS i Tromsö
IAIA konferens i Genève
Årsmöte och seminarium Renek –
Renköttsbranschens ekonomiska förening,
Umeå
12-14 apr Vargsymposiet i Vålådalen
15-16 apr SPR:s konferens i Rovaniemi med delt av FN:s
specialrapportör James Anaya
20 april Utbildning om MKB/SKB Ansia Camping,
Lycksele
22 april Utbildning om MKB/SKB Gaaltije, Östersund
27 april Möte med Naturvårdsverket

Begränsade öppettider

Glad påsk
från
SSR

Kansliet har begränsade öppettider tisdag och onsdag, 6-7
april. Välkommen åter torsdagen den 8 april, då vi återgår till
ordinarie öppettider. Vi på kansliet passar på att önska er alla
en glad påsk!

Telefonnummer
Anders Blom
Jenny Wik Karlsson
Björn Linder
Helén Larsson
Ellacarin Blind
Stefan Johansson
Britt-Marie Barruk
Hans Liebetrau
Eva Wiklund
Ol-Johán Sikku
Ragnhild Svonni
Dan Abrahamsson
Mirja Lindberget
Lennart Pittja
Jörgen Jonsson
Dan Jonasson
Lena Fjällborg

090-14 11 26
090-14 11 83
090-14 11 84
090-14 11 82
090-14 11 85
090-14 11 81
070-736 14 19
090-14 11 73

090.13 11 79

070-514 44 80
072-202 12 00
070-336 26 16
070-229 76 28
070-362 04 78
070-399 31 59
070-646 07 65
070-248 07 30
070-171 80 34
070-561 66 06
070-554 90 00
073-656 61 68
070-668 15 77
070-570 55 56
070-346 56 06

anders@sapmi.se
jenny@sapmi.se
bjorn@sapmi.se
helen@sapmi.se
ellacarin@sapmi.se
stefan@sapmi.se
britt-marie@sapmi.se
hans@sapmi.se
eva@sapmi.se
ol-johan@sapmi.se
ragnhild@sapmi.se
dan@sapmi.se
mirja@sapmi.se
lennart@sapmi.se
jorgen@sapmi.se
dan.j@sapmi.se
lena@sapmi.se

Samernas Landsmöte i Hemavan 2010
Välkommen till Samernas Landsmöte 15-17 juni 2010 i
Hemavan
I år kommer Samernas Landsmöte att hållas i Hemavan på Fjällparken vid Hemavans Fjällhotell.
Ombudsmötet genomförs den 15 juni, Landsmötet genomförs den 16 – 17 juni. Inbjudan skickas ut,
finns att läsa på SSRs hemsida och på SameNet.
Under det senaste året har frågor som rör den svenska framtida samepolitiken orsakat mycket
diskussioner. Regeringen la under hösten 2009 fram en departementspromemoria som var avsedd att
bli grunden för en ny samepolitisk proposition. Ett enigt samiskt folk dömde ut förslaget och
regeringen valde då att inte gå fram med en proposition. De samiska protesterna visade på enighetens
styrka i att påverka statsmakten. Arbetet med att forma den framtida nationella samepolitiken får inte
stanna av utan måste nu finna nya former att utvecklas tillsammans med det samiska folket. I det
arbetet spelar både historien och de framtida visionerna en stor roll. Årets huvudtema för Landsmötet
blir därför ” Från kolonisering till en ny samepolitik”.
SSR har de senaste 10 åren haft en vision – Vision 2000- som vägledning för det dagliga arbetet i
organisationen. Styrelsen har nu beslutat att det är dags att granska och revidera Vision 2000. En
arbetsgrupp under styrelsen tar nu fram diskussionsunderlag som kommer att presenteras och
diskuteras på årets ombudsmöte.
Under Landsmötet kommer Renbeteskonventionen att diskuteras så att landmötet kan fatta beslut om
ett remissvar till regeringen i denna fråga. Styrelsen kommer under våren att diskutera och förankra
frågan på regionala möten.
Under ombudsdagen kommer våra projekt Renlycka och Samisk turismutveckling att genomföra ett
inspirationsseminarium med både upplevelser och mat på programmet.
Några andra frågor som vi kommer att återkomma till under dagarna är rovdjursfrågan, stämningen av
staten och några andra dagsaktuella frågor.
På onsdagskvällen den 16 juni kommer vi som vanligt att arrangera en festmiddag med dans och
underhållning. Till denna middag är naturligtvis också de som bor i närheten av Hemavan, men som
inte deltar på Landsmötet, välkomna att delta. Anmäl er till samernaslandsmote@bocamic.se. På
festmiddagen kommer vi också att dela ut årets hederspris, årets företagspris samt priset till en
framstående ung samisk företagare. Kansliet vill gärna ha nomineringsförslag på pristagare.
Helgen innan kommer Slow Food Sápmi att hålla ett internationellt möte i Hemavan.
Ett viktigt inslag på Landsmötet är motioner från er medlemmar. Kom ihåg att lämna in era motioner
senast den 15 maj.
Varmt välkomna!

