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i-Renslakt
Arbetet med att utveckla ett nytt dataprogram för renslakt
närmar sig nu finalen. Under november kommer vi att testa
programmet i skarpt läge hos Idre ren och Grundnäs. Så här
långt ser den kommande produkten lovande ut. Vi har nu för
avsikt att gå vidare och att söka medel för ett
fortsättningsprojekt där vi fokuserar på elektronisk
individmärkning av ren, en märkning som kommer att
effektivisera och göra slakthanteringen ännu säkrare för såväl
ren som renskötare. Mer om detta kommer i nästa
månadsbrev.

Styrelsesammanträde
Under oktober har styrelsen haft ett ordinarie sammanträde.
På dagordningen fanns utöver de vanliga frågorna om
ekonomi och projektredovisning, följande principiella
ärenden:
 Diskussioner gällande rovdjurssituationen samt de förslag
till ny rovdjurspolitik som regeringen presenterat
 Diskussioner gällande innehåll och hantering av
regeringens departementspromemoria gällande en ny
svensk samepolitik
 Diskussioner gällande renbeteskonventionen
Nästa styrelsesammanträde är den 21 – 22/1 2010.

FSC
Om allt går enligt planerna så kommer vi att i slutet av året ha
en ny godkänd svenska FSC standard. Eftersom denna
standard innebär en hel del förbättringar för våra samebyar så
förbereder vi nu en utbildning under våren för samebyarna.
Vi har ännu ej fått finansieringen för denna utbildning på
plats . Mer information följer i kommande månadsbrev.

Viltförvaltningsråd
SSR ingår i det nationella Viltförvaltningsrådet. I detta råd
träffar vi företrädare för de bägge jägarorganisationerna,
naturvårdsvänner, ornitologer med flera. De två senaste
mötena har vi nyttjat för att sprida information och kunskap
om rovdjurens skador för rennäringen. Vi känner att i vart
fall jägarorganisationerna stödjer oss i vårt rovdjursarbete,
det är viktigt för SSR att påverka där det går.

Europeisk konferens om
landsbygdsutveckling
Under föregående vecka var SSR som enda samisk
organisation inbjuden att delta i regeringens konferens om
landsbygdsutveckling ” Rural areas shaping the future”.
Under två dagar träffade vi företrädare för samtliga EU
länder för att diskutera frågor som rör landsbygden och
dess utveckling. Konferensen gästades både av
Jordbruksministern Eskil Erlandsson som EU
kommissionären för jordbruksfrågor, Mariann Fischer
Boel. I programbladet, som var på engelska, skriver
regeringen:
”Sverige har ett urfolk–samerna. Regeringen stödjer en
levande samisk kultur baserad på en ekologiskt hållbar
rennäring och andra samiska näringar” (fritt översatt). Det
verkar som att det krävs att den samiska frågan diskuteras
på en internationell nivå för att regeringen officiellt skall
stödja såväl urfolket samerna som rennäringen.

Vår mörka historia
TV 4 visar just nu en serie på TV som handlar om vår
mörka historia, d v s om rasism i Sverige -- historiskt och i
nutid. Under söndagen visade man ett programinslag som
handlade om Sveriges rasistiska behandling av samerna.
Programmet finns att se på webben
http://tv4play.se/aktualitet/var_morka_historia. Se den!

Vissa samepolitiska frågor
Svenska Samernas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra
sig över DS 2009:40 Vissa samepolitiska frågor.
Remissyttrande skall vara Jordbruksdepartementet
tillhanda den 15 december 2009. Med anledning av denna
promemoria håller SSR regionala möten med samebyarna
för att diskutera promemorian och ge er möjlighet att
lämna era synpunkter innan SSR inlämnar sitt
remissyttrande. Sameföreningarna har fått brev med
uppmaning att lämna sina synpunkter per mail och för att
underlätta detta kommer ett videoföredrag med SSRs jurist
Jenny Wik Karlsson att läggas ut på SSRs hemsida i mitten
av november.

Rennäring och rovdjur
SSR har blivit inbjuden till möte med Naturvårdsverket för
att diskutera rennäring och rovdjur. Bland de frågor som
kommer att diskuteras är de ansökningar om reducering av
rovdjur som skickats in till SNV från ett 30 tal samebyar,
förbättring av kommunikation mellan rennäring och
myndigheter samt hur en framtida dialog mellan SSR och
SNV kan se ut.

SSR har begärt förlängd remisstid för
renbeteskonventionen
Jordbruksdepartementet förväntas att under november
månad utkomma med en promemoria gällande
renbeteskonventionen som skall sändas på remiss till berörda
myndigheter och organisationer, förväntad remisstid är 3
månader. Med anledning av detta har SSR begärt en förlängd
remisstid med minst ytterligare 3 månader.

Destination Sápmi
Våren 2008 hölls ett rådslag i Borgafjäll kring utvecklingen av
samisk turism, där ett 60-tal företag deltog. Med
utgångspunkt från den förstudie kring samisk turism som
gjordes då, och med erfarenheterna från rådslagets deltagare,
har SSR nu dragit igång ett utvecklingsprojekt som skall lyfta
samisk turism.
Ett första steg för att förverkliga projektets mål har nu tagits.
Lennart Pittja har anställts på deltid under hösten för att
påbörja arbetet. Under hösten skall projektet arbeta
tillsammans med två samebyar för att skapa nya sätt att
planera för turism och rennäring i samverkan. Dessutom
skall ett förslag tas fram kring ett förslag kring hur en
kvalitetssäkring och ursprungsmärkning av samisk turism
kan se ut. Här arbetar projektet tillsammans med Sv.
Ekoturismföreningen, som är världsledande inom
kvalitetssäkring av ekoturism.
Samisk besöksnäring kraftsamlar nu kring att utvecklas. Ett
slutgiltigt beslut om finansiering av SSRs projekt skall tas i
december månad. Ett liknande utvecklingsprojekt drivs på
sydsamiskt område via Gaaltije och genom en bra samverkan
kommer det att finnas bättre förutsättningar än någonsin att
stärka nya och befintliga samiska turistföretag i hela Sápmi.

Samråd Vindkraft-Rennäring
Projektet VindRen anordnar ett seminarium om vindkraft
18-19 februari 2010 i Umeå.
Temat är Samråd, Varför samråda?, Hur samråda?, När
samråda?
Boka in detta datum. Inbjudan med program med tid och
plats kommer senare.
Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Renlycka deltar i processledarutbildning
inom meNY
En meNY-cirkel kan ha sin utgångspunkt i flera olika typer
av konstellationer av företag där målsättning, behov och
innehåll kan variera. Syftet för det enskilda företaget att
medverka i en cirkel kan vara att öka ämneskompetensen
inom något område, att diskutera gemensamma
problemställningar eller helt enkelt att öka kontaktytan
mot andra företag eller mot universitet/högskola/institut.
Arbetet i meNY-cirklarna kan förväntas ge spin-offeffekter i form av implementeringsarbete (t.ex. av
kvalitetssystem), start av utvecklingsprojekt (gärna i
samverkan med elevarbeten på högskolorna), direkt
samverkan mellan företag (i t.ex. distributions- eller
marknadsföringsfrågor) eller en fokusering kring ett
fastställt behov av kompetensutveckling.
Just nu pågår en meNY-cirkel med anknytning till
Renlycka-projektet där cirkelns uppgift är att ta fram en
manual för kvalitetssigillet Renlycka. Deltagare i den
pågående cirkeln har just genomgått en utbildning för att
själva kunna arbeta som meNY-cirkelledare. Kursen hölls i
Umeå och samlade 10 deltagare, varav 5 har anknytning
till Renlycka-arbetet; Inger Hellman, Ann-Christine Blind,
Helena Länta, Ol-Johán Sikku och Eva Wiklund. Tanken
är att de nyutbildade processledarna ska leda nya cirklar
som en del i implementeringsarbetet för kvalitetssigillet
Renlycka.

Avtal med Hotell Winn i Umeå
SSR har slutit avtal med Hotell Winn i Umeå. Dessa priser
gäller även andra samiska organisationer, samebyar och
sameföreningar. Ni bokar själv hos hotellet och anger
kontraktsnummer 60357510 och faktureringsadress eller
om ni betalar med kort. E-postadressen är
co.umea@choice.se och telefonnumret är 090-71 11 00.
Priset som gäller är 780 kr/natt/enkelrum och 980
kr/natt/dubbelrum (finns även superior-rum för 1080 kr
resp 1280 kr.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon
Som enda samiska organisation träffade SSR FN:s
generalsekreterare Ban Ki-moon den 2 oktober. Det var
Victoria Harnesk som deltog i mötet. Sverige är ett av de
länder i världen som har störst möjlighet att lösa
frågeställningar som är kopplat till urfolksfrågor. Ändå får
landet återkommande kritik från FN, eftersom
rättighetsfrågorna och markfrågorna är olösta för de svenska
samerna. Sverige har med åren också blivit senfärig med att
svara på kritiken. Därför är viktigt med samisk närvaro i
sådana här sammanhang. Ban Ki-moon redogjorde för FN:s
arbete inom fred och säkerhet, utveckling och mänskliga
rättigheter samt FN-reform. På mötet deltog också
företrädare för UNICEF, Olof Palme International center
ochAmnesty.

Arkivkurs i Östersund 19-20 nov
Projekt Saemieh Saepmesne inbjuder till arkivkurs i
Östersund 19-20 nov.Under två dagar får deltagarna lära sig
leta i arkiven, vilka olika arkiv det finns och bl.a lära sig vad
en arkivhandling är. De som har en bärbar dator bör ta med
sig den och även sitt eget modem. Projektet står för kost och
logi samt resekostnader. Sista anmälningsdag är 6 november.
Anmälan till Ulf Stefan Winka ulfstefan@gaaltije.se, 063-5567
52, 070-571 60 15, eller till Ann-Charlotte Sjaggo,
anncharlotte@gaaltije.se

Telefonnummer
Anders Blom
Jenny Wik Karlsson
Helén Larsson
Ellacarin Blind
Stefan Johansson
Britt-Marie Barruk
Hans Liebetrau

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

070-514 44 80
072-202 12 00
070-229 76 28
070-362 04 78
070-646 07 65
070-736 14 19

Några av de möten SSR deltar i under
november
2 nov

Regionalt möte i Östersund om
departementspromemorian m m
3 nov
Regionalt möte i Storuman om
departementspromemorian m m
5 nov
Vartoe centrum för samisk forskning
styrelsemöte
9 nov
Regionalt möte i Jokkmokk om
departementspromemorian m m
10 nov
Regionalt möte i Gällivare om
departementspromemorian m m
10-11 nov Fjällmiljömålen möte med Sametinget och
Naturvårdsverket i Umeå
11 nov
Regionalt möte i Arvidsjaur om
departementspromemorian m m
11 nov
meNY-cirkel i Umeå
12 nov
Jägareförbundets rovdjursråd på Östermalma
12 nov
Kvalitetskommittén för sigillet Renlycka, Umeå
16-17 nov MR-dagarna i Stockholm
18 nov
Möte med Naturvårdsverket
23-24 nov Framtidsbygd – den svenska maten och
måltiden, seminarium i Uppsala
24 nov
Möte med Sveaskog
25 nov
Möte med Svensk Vindenergi
25-26 novSamerättssymposium i Uppsala
30 nov
Visionsdag för personal och styrelsen
Eva Wiklund
Ol-Johán Sikku
Ragnhild Svonni
Dan Abrahamsson
Mirja Lindberget
Lennart Pittja
Jörgen Jonsson

090-14 11 73

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

