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Ordförande har ordet 
Sommaren har passerat, även 
om den på många håll varit 
regnig, kall och i vissa fall 
knappt märkts av. Återigen 
påminns vi om att klimatet har 
förändrats. En av våra viktigaste frågor framöver är hur vi 
skall möta denna omställning, något som vi måste börja jobba 
mer aktivt med. Att forma en plan för hur vi ser på vår 
framtid, vart vi vill och hur vi når dit.  
 

Jag har under denna sommar reflekterat över bland annat den 
nu avslutade huvudförhandlingen i Girjasmålet. Mycket har 
sagts om statens processföring och deras språkbruk och jag är 
enig med de som kritiserat staten för deras uttalanden och 
hantering. Jag är också otroligt stolt och känner att det finns 
ett starkt engagemang och framförallt en enighet, framförallt 
genom Landsmötets agerande. Domen som meddelas den 25 
november får stor betydelse och om vi får bifall för vårt 
yrkande också ett stort ansvar. 
  

Det är dags att vi slutför det arbete vi tidigare påbörjat, att 
utforma vårt förslag till en framtida samepolitik.  

Jörgen Jonsson 

SSR:s Landsmöte hölls i Gällivare  
Landsmötet hölls i juni i år i Gällivare. Landsmötesnytt 
skickas ut tillsammans med detta månadsbrev. Vi bjuder här 
på en bild från kvällsaktiviteterna.  

 
 

 
 

Samebyordförandekonferens 
Den 20-21 augusti genomfördes SSR:s årliga 
ordförandekonferens i Stockholm. Majoriteten av landets 
samebyar var närvarande. Vid mötet diskuterades bland 
annat framtidens utmaningar för renskötseln. Det finns en 
stor vilja att arbeta framåt och ett tydligt budskap var att vi 
måste ställa större krav på våra motparter och då 
framförallt regeringen. För att nå dit krävs det också att vi 
själva aktivt börjar arbeta med att konkretisera vår syn på 
vad vi vill, ett arbete som måste börja nu.  
 

Vid mötet dag två deltog också representanter från 
Näringsdepartementet, statssekreterare Elisabeth 
Backteman samt Kulturdepartementets politiske 
sakkunnig Felix König.  
 

Under mötet besöktes också Kanadas ambassad som vi 
blivit inbjudna till. En rapport från Kanadas arbete i 
arktiska rådet stod på agendan. 
 

Inför nästa års konferens beslutades att den skall förlängas 
ytterligare en dag då den tiden behövs för att hinna 
diskutera alla viktiga frågor. 
 

SSR:s olika arbetsgrupper 
SSR har flertalet olika arbetsgrupper bestående av 
representanter från våra medlemmar. Dessa grupper är en 
ovärderlig resurs för kansliet i det dagliga arbetet med våra 
prioriterade frågor; skog, rovdjur och konkurrerande 
markanvändning. Under detta verksamhetsår är 
ambitionen att fokusera mer på att arbeta mer konkret 
inom dessa grupper. Kansliet har fått flertalet 
arbetsuppgifter där er kunskap är nödvändig. 
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Skogliga frågor/FSC 
SSR är inne i slutskedet med arbetet till förslag för ny 
standard för FSC. När samtliga arbetsgrupper lämnat in 
förslag till nya indikatorer skall dessa sammanställas till ett 
förslag. Detta skall sedan gå på intern remiss inom svenska 
FSC. Styrelsen för FSC kommer sedan slutligen besluta om 
förslaget kan skickas till internationella FSC som ser över om 
den stämmer överens med de internationella kriterier som 
finns. Processen är dock försenad något men ambitionen är 
att förslaget skall vara klart i början av 2016. 
 

SSR:s verksamhetschef Jenny Wik Karlsson är sedan juni i år 
ordförande i Svenska FSC. Jenny har tidigare suttit som 
styrelseledamot för SSR inom FSC. 
 

Information från kansliet 
SSR erbjuder sina medlemmar rådgivning till 
självkostnadspris. Ta gärna kontakt med oss om du har 
funderingar kring detta.  
 

Sameföreningsträff under Landsmötet  
Under SSR:s Landsmöte i Gällivare hölls en 
sameföreningsträff där representanter från åtta 
sameföreningar deltog.   Deltagarna informerade varandra 
om kommande arrangemang som sameföreningarna 
arrangerar.  Såhkie Umeå sameförening skall arrangera en 
jojkhelg i Umeå den 2-5 september för att fira att det var 105 
år sedan den första jojkkonserten hölls. Ammarnäs 
sameförening har en aktiv ortnamnsgrupp som träffas 
regelbundet. Vaisa sameförening skall genomföra en dag med 
aktiviteter för barn i Vaisa i sommar, Frostviken-Hotagens 
sameförening genomför ett språkbad för barnen innan 
midsommarhelgen i Ankarede. Kiruna, Jokkmokk och Umeå 
sameföreningar har regelbundna aktiviteter för äldre samer. 
Det här är ett litet axplock av vad de olika sameföreningarna 
arbetar med. Fia Kaddik från Samernas idrottsförbund 
informerade deltagarna om att den 14-15 augusti är det 
sommar Same-SM i Malå, men till vinterns Same-SM finns 
det ännu ingen arrangör. 
 

På sameföreningsmötet som hölls under landsmötet i 
Gällivare framfördes önskemål om att starta en elektronisk 
kalender där sameföreningarna kan lägga in sina 
evenemang.  Nu finns det en elektronisk kalender där 
sameföreningar själva kan lägga in sina evenemang, kurser, 
föreläsningar mm.  
Hemsidesadress: www.sf.sapmi.se. Inloggningsuppgifter 
kommer skickas till samtliga sameföreningar. 

 
På bilden från vänster: PerNils Blind, Jokkmokks sf, Doris Rensberg, 
Frostviken-Hotagans sf, Britt-Inger Blind, Vaisa sf, Irene Kärrstedt-
Kuhmunen, Kiruna sf, Karin Baer, Faepmie Samien Siebre, Frida 
Holmgren, Såhkie-Umeå sf, Eva Conradzon, dito, Åsa Skum, Ammarnäs 
sf, Carola Johansson, Gällivare sf, Fia Kaddik, Jokkmokks sf.     
 

Åsa Skum, nyinvald styrelseledamot för 
sameföreningarna   
Åsa Skum, Ammarnäs sameförening valdes in som 
sameföreningarnas representant i SSR:s styrelse. Här 
presenterar sig Åsa själv: 
 

Hej! Jag heter Åsa Skum, 48 år.  Har tre vuxna pojkar. Bor i 
Ammarnäs, Västerbotten.  Är nyinvald 
styrelserepresentant för sameföreningarna i SSR:s styrelse. 
Jag sitter i styrelsen för Ammarnäs sameförening sedan 
många år. Är engagerad i samiska frågor både i 
sameföreningen, samebyn och övrigt i samhället. Arbetar 
som samisk minoritetshandläggare inom Sorsele kommun. 
Mina intressen är naturen och min familj. I mitt jobb får 
jag också hålla på med mina intressen som samisk kultur. 
Vill ni kontakta mig maila mig: asa@ammarnas.com och 
mitt mobilnr: 070-293 72 94. 
Åsa Skum 
        

Beägga 
Arbetet med att inhämta kunskap från samebyarna och 
vindkraftsprojektörerna om hur ställda villkor i samband 
med tillståndsgivningen och om dialog och samverkan 
fungerat i praktiken för renskötseln rullar på. De frågor 
som vi vill ställa är nu färdiga. Alla samebyar kommer få 
möjligheten att fylla i en enklare enkät kring vindkraft, 
ställda villkor i samband med tillståndsgivningen, dialog, 
samverkan och påverkan på renskötseln. Ett antal 
samebyar, ca tio stycken, väljs ut för djupintervjuer kring 
specifika vindparker. Dessa samebyar kontaktas inom kort 
av Maria för att boka datum. Målet är att alla intervjuer ska 
ske före sista september. Resultatet kommer senare att 
sammanställas både i form av en intern och också en 
extern del. 
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Aktavuohta 
Den femte träffen 
genomfördes i Vilhelmina 
den 25-29 maj. Träffen blev 
mycket lyckad med 
engagerade deltagare och 
många duktiga föreläsare på 
plats. Första dagen föreläste 
Lisa Länta om 
jaktlagstiftningen. Den andra dagen var fokus istället 
skogsbruk. Leif Jougda, Skogsstyrelsen, gick igenom 
skogsvårdslagen och Fredrik Juuso, SSR, fortsatte 
förmiddagen med att berätta om FSC. Eftermiddagen 
spenderades ute i fält i ledning av Maria Boström, SSR 
tillsammans med representanter från Skogsstyrelsen och 
skogsbolagen Holmen skog och Fastighetsverket.  Här 
diskuterades markberedning, contorta och medan regnet öste 
ner tränade vi på att ha s k fältsyn angående en avverkning. 
 

Som vanligt under våra träffar är det ett hektiskt schema från 
morgon till kväll. Efter en heldag med skog bytte vi ämne helt 
och ägnade kvällen till hjärt- och lungräddning tillsammans 
med Laila Daerga. Onsdagens tema var processen vid 
vindkraftsetablering på samebyns betesmarker. Dagen leddes 
föredömligt av Marianne Persson från Jijnjevaerie sameby 
och avslutades med att deltagarna själva fick sammanställa 
samebyns strategier likt en tidsaxel vid eventuella 
vindkraftsprocesser. Sista dagen ägnades 
till Kommunikationsstrategier vid samråd med skogsbruket i 
samarbete med Skogsstyrelsen.  
 

Vi är såklart väldigt glada att Landsmötet antog Laveas 
motion om att bilda ett ungdomsråd inom SSR. Aktavuohta 
kommer nu tillsammans med representanter från styrelsen 
och kansliet ta fram riktlinjer hur ungdomsrådet kan 
fungera.  
 
 

 
 

 
 

Mötesplats Arkivet 
Forskningsarkivet, (Samhällsvetarhuset) Umeå universitet 
har en rad intressanta föreläsningar i höst: 
Onsdagar 19.00–20.00. Gratis entré! 
 

30 september: ”Först och främst misshagade namnet” om 
arbetsstugor för barn i övre Norrland. 
Författare Gerda Helena Lindskog berättar om sin bok 
med samma titel som kom ut i fjol.  
 

7 oktober. 
”Kan gruvor och vindkraft lyfta Norrland?” Förf. och 
journalist Arne Muller berättar om sin senaste bok 
”Norrlandsparadoxen” där han bl a skriver om gruvbolaget 
Northland Resources uppgång och fall.  
 

14 okt. 
”Om rasbiologen Herman Lundborgs gåta”. Förf. Maja 
Hagerman berättar om sin kommande bok om rasbiologen 
Herman Lundborg och hans liv.  
 

 Kalendarium 
31 aug Future forest Stockholm – möte om  
 dialogprocesser 
1 sept Nationella Rovdjursrådet 
2 sept Styrelsemöte Cesam Umeå 
8 sept Regionala Djurskyddsrådet Luleå 
17 sept Föreläsning/seminarium vindkraft Umeå 
18 sept Styrelsemöte FSC Uppsala 
20 sept Sista svarsdag för sametingets remiss om  
 katastrofstöd 
 

Gruppförsäkring för medlemmar 
Vi vill påminna om att SSR för 5 år sedan förhandlade 
fram en försäkring till våra medlemmar. Där finns t ex 
ersättarförsäkring med som varit borta många år. Läs mer 
på SSR:s hemsida www.sapmi.se, klicka på Medlemmar så 
hittar du information. 
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Telefonnummer 
Jenny Wik Karlsson 090-14 11 83 072-202 12 00 
Fredrik Juuso 090-14 11 84 070-229 76 28 
Ellacarin Blind 090-14 11 82 070-362 04 78 
Britt-Marie Barruk 090-14 11 81 070-646 07 65 
Hans Liebetrau 090-14 11 85 070-736 14 19 
Totte Nordahl 090-14 11 86 076-126 42 42 
Anna-Marja Kaddik  070-367 66 56 
Mirja Lindberget  073-656 61 68 
Maria Boström  070-600 27 82 
Jörgen Jonsson (ordförande) 070-570 55 56 
Besök gärna vår hemsida www.sapmi.se för mer information. 
Gilla oss på Facebook facebook.sapmi.se  

 

Telefontider på kansliet 
Ni kan ringa tidigare men då får ni ringa på direktnumren 
09.00 – 10.30 och 15.00 – 16.00  
 
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på 
direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer 
finns på www.sapmi.se under kontakter och nedan. 

 
SSR har flyttat till Ersboda 
SSR flyttade 1 september till Ersboda nära Biltema och 
SVT. Adressen är Formvägen 16, 906 21  Umeå

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Åsa Nordin visade oss runt på Naturum i Lapoina 

 

 
SSRs administratör Britt-Marie Barruk 

 
Några bilder från Naturum, Laponia 
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