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Personalförändringar
Från och med första maj arbetar Björn Linder som jurist åt
SSR. Han är visstidsanställd på heltid året ut. Du når Björn
via kansliet 090-14 11 80. Malin Brännström arbetar halvtid
från första maj och resten av året.

Visionsmöte med FSC
SSR har deltagit på ett visionsmöte med FSC. Under mötet
diskuterades vilka problem som finns inom systemet och hur
man kan använda för att förbättra och utveckla FSC. Vi
kommer att arbeta vidare för att förbättra FSC. Vi kommer
att gå ut med information om FSC och hur samebyarna kan
använda systemet.

Nya föreskrifter om slakt och avlivning
Nya föreskrifter om slakt och avlivning gäller från den 1
januari 2008 (SJVFS 2007:77, Saknr L22). Du kan läs mer på
Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se, klicka Djur &
veterinär/Djurskydd/Slakt eller annan avlivning/ny föreskrift.
Kopior kan beställas i tryckt form via Jordbruksverkets
kundtjänst 0771-223 223. Enligt föreskrifterna får renar
avlivas med klass 1-vapen på avstånd (max 100) meter. Detta
innebär att frågan om dispens för vapen på skoter nu kan tas
upp igen av länsstyrelserna.

Renbetesförhandlingarna med Norge
Den 7 maj hålls ett stormöte om förslaget till ny
renbeteskonvention. Mötet hålls i Luleå och under mötet kan
vi gemensamt diskutera hur SSR och samebyarna ska förhålla
sig till förslaget. Glöm inte att anmäla dig till kansliet.

Sveaskogs försäljningar
SSR har nu fått information från Sveaskog om försäljningarna
av mark till privata skogsägare. Sveaskog ska i alla lägen
skicka ut information till samebyarna innan försäljningen så
att samebyn har möjlighet att lämna synpunkter på
försäljningen. Om ni får information om en försäljning som
inte är lämplig ska ni därför omgående kontakta Sveaskog
och berätta om detta. Sveaskog kommer inte att sälja mark
där det finna anläggningar, förutom när det rör sig om det
enda markinnehavet i området. Annan mark kan komma att
säljas. Sveaskog kommer från månadsskiftet att ställa krav på
att det virke som köps in hanteras enligt FSC. Sveaskog har
också redogjort för vilken text som finns i kontrakten för att

uppmärksamma köparen på att renskötselrätten fortsätter
att gälla på fastigheten.

SSR kommer att diskutera denna fråga under nästa
styrelsemöte.

Inlandsbanan
Inlandsbanan kommer att skicka ut sms till samebyarna
när påkörningar av renar sker eller när stora renhjordar
finns i närheten av spåret. På det sättet hoppas vi att
situationen förbättras. Inlandsbanan kommer också att
ändra sina föreskrifter så att de blir bättre i förhållande till
rennäringen. Om du har frågor om detta så kontakta
Helén.

Information om renskötande samers
psykiska hälsa
Under årets landsmöte kommer Lars Jacobsson, Umeå
universitet, att berätta mer om det arbete de genomför när
det gäller renskötande samers psykiska hälsa. Han kommer
bland annat att berätta om vad de idag kan säga om
självmord bland renskötare. Om någon vill komma i
kontakt med Lars kan ni ringa till SSR:s kansli.

RÅDSLAG om samisk turism & kvinnligt
företagande
Det var stort intresse kring rådslaget om Samisk Turism i
Borgafjäll 22-23 april. Rådslaget, där många samiska
turistföretag var representerade, var eniga i sin vilja att
organisera den samiska turismen. Syftet är att utveckla
branschen och stärka turistföretagen i olika avseenden.

Intresserade deltagare på seminariet i Borgafjäll



Turistprojektet
SSR:s pågående förstudie ”Utveckling av samisk
upplevelseindustri” utreder den befintliga samiska
turistbranschen. Efter inventering har kring 80 samiska
turistföretag i svenska Sápmi kartlagts. Genom frågeformulär,
telefonintervjuer och personliga besök har hinder och
möjligheter som föreligger en tillväxt i branschen inventerats
och hur den kan leva i harmoni med rennäringen.

Den samiska turistorganisationen har även som avsikt att
skapa ett samiskt ursprungsmärke som borgar för samiskt
ursprung och kvalitet. Rådslaget var enigt om att den samiska
turistorganisationen ska ha nationell status och fungera som
en paraplyorganisation för samisk turism i svenska Sápmi.
Rådslagets mening kommer att arbetas in i den pågående
förstudien. SSR fick även mandatet att söka basfinansiering
samt finansiering för delprojekt som ryms inom ramen för
projektet.

Nu inleds en sammanfattning av förstudiens arbete, där
slutsatserna kommer att nyttjas för utformning av vidare
projektformuleringar.

CONNECT Sápmi ger professionell
handledning till samiska kvinnliga
företagare och till dem som bär på en
företagsidé
SSR, Svenska Samernas Riksförbund har tillsammans med
CONNECT Västerbotten inlett ett unikt samarbete: Samiska
kvinnliga företagare kommer att erbjudas att delta i
CONNECT Sápmis ”försprångsbräda”.

Under försprångsbrädan erbjuds fem samiska kvinnliga
entreprenörer samt kvinnor som bär på en företagsidé att
under professionell handledning tränas i att utveckla sitt
företag eller sin företagsidé. Tre träffar är inplanerade. Under
dessa träffar får de som blir antagen träna sig att skriva en
verksamhetsplan/affärsplan samt att göra en professionell
presentation av sitt företag eller företagsidé som sedan ska
presenteras på den ”examen” där entreprenörerna får
presentera sitt företag inför en erfaren expertpanel. Panelen
hjälper till med råd och tips för hur företagen ska agera för att
snabbt kunna växa och utvecklas. Denna avslutande
examensdag blir ”offentlig” med inbjudna gäster.

Sista ansökningsdag söndag 11 maj 24.00.
Ansökningsblankett finns på SSR:s konferens på SameNet
eller kan beställas från kansliet. Kontaktperson är Ellacarin,
Anders och Anders Gothefors på Connect Västerbotten 090-
15 48 37.

Övrigt från kvinnligt företagande
Dessutom har projektet startat ett elektroniskt nätverk för
samiska kvinnliga företagare. Anmäl dig till nätverket, så får

du all aktuell information om vad som sker i projektet och
information om andra träffar eller aktiviteter som handlar
om företagande. Vill du gå med skicka ett mail till
ellacarin@sapmi.se

Projektet erbjuder även coaching, rådgivning av två
företagscoacher, Pia Huuva, piahuuva@hotmail.com
och Anita Boström, anita.bostrom@sffab.se. Du som har
ett eget företag eller har tänkt starta ett kan vända dig till
antingen Pia Huuva som bor i Liehhittäja utanför
Övertorneå eller till Anita Boström som bor i Umeå och
som arbetar som företagsmäklare. Båda har lång erfarenhet
av företagsrådgivning. Deras övriga kontaktuppgifter hittar
du under dokumentet ”Coaching, rådgivning för samiska
kvinnliga företagare.”

Under slutet av augusti månad, datum och ort ej ännu
bestämt, kommer projektet att genomföra ett ”Starta-eget”
seminarium. Seminariet genomförs tillsammans med
ALMI Nord och vänder sig de samekvinnor, unga som
gamla som har tänkt starta eget.

Avtal om mobilt bredband med Nordisk
Mobiltelefoni
SSR har träffat ett ramavtal om rabatter på mobilt bred-
band med Nordisk Mobiltelefoni. Information bifogas.

Medlemsregistret
Kom ihåg att anmäla dig 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. Maila sameby/
förening, namn, adress, personnummer och e-post till
ssr@sapmi.se
Varmt välkommen med din anmälan.

Samernas Landsmöte
Observera att det har varit fel på veckodagarna på vissa
inbjudningar. Ombudsmötet är tisdag den 10 juni och
landsmötet onsdag 11 juni och torsdag 12 juni. Kom ihåg
att anmäla dig.

Dansbandet Good News på Landsmötet
Onsdag den 11 juni hålls en festmiddag på ”Dippan” i Åre.
Det finns möjlighet för de som inte är med på Landsmötet
att vara med på middagen eller bara komma till dansen på
kvällen. Samernas Landsmöte är öppet för alla så även de
som inte är utsedda som ombud är välkomna att delta på
de punkter som intresserar.

Anmäl dig på anmälningsblanketten om ni vill vara med
på middagen, till dansen är det bara att komma.

Varmt välkomna till Åre!



Sameföreningsmötet i Sundsvall
Under helgen 19-20 april arrangerade SSR ett nationellt
sameföreningsmöte i Sundsvall. Representanter från 6
sameföreningar deltog från mötet. Deltagare från Kiruna
sameförening i norr till Göteborgs sameförening i söder hade
samlats för att bl. lyssna på Björn Brodin från DO som
informerade om projektet ”Diskriminering av samer” som
snart ska avslutas. DO har undersökt tre kommuner,
Jokkmokk, Arjeplog och Krokoms kommuner för att
kartlägga om ev. diskriminering av samer förekommer i dessa
tre kommuner. En samisk referensgrupp finns knuten till
projektet, SSR:s representant i gruppen är Victoria Gällman-
Harnesk.

Ingwar Åhrén från Gaaltije höll ett uppskattat föredrag om
bildandet av samiska organisationer samt ett föredrag om
samiska spår i Västernorrland. Ca 20 deltagare deltog på
mötet i Sundsvall.

SSR planerar att under hösten 2009, förslagsvis i oktober
arrangera ett nytt sameföreningsmöte någonstans i Sápmi. Är
det någon sameförening som redan nu är intresserad av att
vara med och samarrangera ett sameföreningsmöte på sin
hemort hör av er till kultur- och samhällshandläggare
Ellacarin Blind.

Björn Brodin från DO i samspråk med Runa Ödlund, Lst

Marianne Sjöblom från Sundsvalls kommun bjöd på middag

Ny hemsida
Ellacarin vill tipsa om en ny hemsida för världens urfolk:
www.indigenousportal.com. Under rubriken Regions
väljer du Arctic, här hittar du information om arktiska
urfolk,

Eldrimners inspirationsträffar
Eldrimner anordnar inspirationsträffar med unik
rådgivning för mathantverkare och andra intresserade i
alla regioner. Nu planerar man två träffar för Sápmi, en för
norra delen i Jokkmokk i slutet av maj och
förhoppningsvis en för södra i Ås utanför Östersund i
början av juni. Eldrimner är ett nationellt centrum för
mathantverk som hjälper mathantverkare i starten och i
utvecklingen av företagen. Läs mer på hemsidan
www.eldrimner.com

Ny utbildning inom samisk matkultur
Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk kommer att
anordna en kvalificerad yrkesutbildning Samisk matkultur,
40 KY-poäng med början hösten 2008. Utbildningen riktar
sig till dem som redan har lite förkunskaper kring mat,
som att ha gått Handels- och Restaurangprogrammet på
gymnasiet eller arbetat inom kök och restaurang. Syftet
med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper inom
den samiska mathållningen och traditionerna. För mer
information kontakta Greta Huuva, 0971-440 55 eller 070-
380 81 61

Påminnelse om nominering till SSR:s
hederspris
SSR:s styrelse har beslutat att inrätta ett hederspris. Priset
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.
Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag på
personer som gjort sig förtjänta av hedersutnämningen.
Ring eller skriv till kansliet med era förslag. Styrelsen och
kansliet kommer att slutligt utse pristagaren som kommer
att ta emot priset på Landsmötet.

Förslag ska vara kansliet tillhanda senast 10 maj 2008 för
årets pris.



Några av de möten SSR deltar i under maj
5 maj Regionalt möte med skogssamebyarna i Arvidsjaur
6 maj möte med nya landshövdingen i Västerbotten

Chris Heister
6 maj Möte med SSR:s rovdjursgrupp i Umeå
7 maj Stormöte i Luleå om renbeteskonventionen
8-9 maj Styrelsemöte i Luleå
13 maj Möte med Sametinget om inventeringsföreskrifterna
13-14 maj Länsstyrelsen i Norrbottens möte med

samebyordförandena
16 maj Inlandsrådet har möte i Storuman
21 maj Möte med Svemin i Umeå (gruvbranschen)
23 maj FSC:s årsmöte i Uppsala
23 maj PG träffar SSR:s representanter i olika

organisationer, mötet hålls i Umeå
24-25 maj Ellacarin deltar vid FN-forum i Stockholm
26 maj Jämställdhetsrådet i Stockholm, Ellacarin deltar
27 maj Bevarandet av det samiska kulturarvet 2008-2010

i Vilhelmina
27-28 maj KSLA:s informationsresa för politiker om

samiska frågor

Bra telefonnummer
Anders Blom 090-14 11 26 070-514 44 80
Malin Brännström 090-14 11 83 070-649 29 84
Björn Linder 090-14 11 73
Helén Larsson 090-14 11 84 070-229 76 28
Ellacarin Blind 090-14 11 82 070-362 04 78
Stina Kuoljok Huuva 070-632 32 86
Olov J Sikku 063-55 67 57 070-171 80 34
Stefan Johansson 090-14 11 85
Britt-Marie Barruk 090-14 11 81


