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Extra Landsmöte i Umeå 4 sept 2010 
I år kommer SSR att hålla ett extra Landsmöte riktat till 
medlemmar och till medlemmarnas ombud. Anledningen till 
detta är att staten nu har färdigställt en departements-
promemoria gällande Renskötselkonventionen med Norge 
(DS 2010:22), promemorian är nu ute på remiss och svar skall 
insändas före den 6 september 2010.  SSR är formellt 
inbjuden att, efter samråd med samebyarna, avge egen 
remiss. SSR har dock meddelat Jordbruksdepartementet att vi 
anser att Samebyarna själva också måste få avlämna egna 
remisser.  
 

Frågan om Renskötselkonventionen (tidigare benämnd 
Renbeteskonventionen) har varit föremål för många 
diskussioner och beslut inom SSR styrelse samt varit uppe  
för diskussion på flera landsmöten. För att ge alla samebyar 
möjlighet att noggrant studera och avge sina yttranden så har 
styrelsen beslutat att kalla till det extra Landsmötet. Det 
ordinarie Landmötet i Hemavan stödde styrelsen i detta 
beslut. 
 

SSR kommer också att genomföra regionala möten straxt 
innan det extra landsmötet för att bereda samebyar och 
sameföreningar möjlighet till ytterligare information i 
ärendet. 
 

Information om fullmakter 
Varje sameby och sameförening har rätt att sända ett ombud 
för varje påbörjat 50-tal medlemmar.  
 

Ombud kan utöver sin egen rösträtt utöva rösträtt för annat 
ombud som representerar samma sameby/sameförening. Det 
är alltså inte möjligt för ett utsett ombud i en sameby att ge 
fullmakt till ett ombud i en annan sameby.  
 

Om ett ombud vill ge fullmakt till ett annat ombud att föra 
dess talan måste detta styrkas genom protokollsutdrag från 
samebyns eller sameföreningens styrelsemöte där det visas 
vilka ombud som samebyn eller sameföreningen utsett att 
representera vid Landsmötet. Dessutom skriver det ombudet 
en fullmakt till det ombud som ska föra dess talan. 
  

Den sameby eller sameförening som inte har fullmakter 
behöver inte ta med protokollsutdrag utan då fungerar det 
som tidigare med anmälan till Landsmötet. 
 
 

Uppvaktning av regeringen 
På Landsmötet diskuterades Renskötselkonventionen och 
samebyarnas roll i den nu utskickade remissen. Beskedet 
från Landsmötet var att byarna måste få en egen remiss i 
detta ärende. Statssekreteraren Magnus Kindbom på 
Jordbruksdepartementet uppvaktades därför i denna fråga 
redan den 21/6. Något svar har dock ännu ej inkommit 
från departementet. 
 

Dialog och Samverkan 
I december 2001 träffades en överenskommelse mellan SSR 
och LRF Skogsägarna om kontakt och samverkan, syftande 
till ömsesidig respekt samt till fördjupad och utvecklad 
relation mellan rennäringen och familjeskogsbruket. 
Överenskommelsen ledde till det gemensamma projektet, 
Dialog och samverkan mellan rennäring och 
familjeskogsbruk, som genomfördes 2002 till 2004. 
Projektet fick statlig medfinansiering av 
Jordbruksdepartementet och övriga finansiärer var SSR, 
Norrbottens Läns skogsägare, Norra Skogsägarna, 
Norrskog och Mellanskog. 
 

Målsättningen med projektet var att lägga grunden för en 
lokal, löpande dialog och praktisk samverkan mellan 
samebyarna och skogsbruksområdena samt mellan 
enskilda företagare i respektive näring. Projektet skulle 
också resultera i ett bestående nätverk mellan samebyarna 
och föreningarnas skogsbruksområden - ett nätverk som 
skulle befrämja lokalt samarbete mellan enskilda eller 
grupper av renägare och jord- och skogsbrukare. Samtidigt 
skulle projektet också stödja och lyfta fram den samverkan 
som redan existerade och fungerade bra. 

 

Vi gör nu ett försök att komma igång igen med ett nytt 
Dialog och Samverkans projekt. En projektbeskrivning är 
under utarbetande och Jordbruksdepartementet har 
uppvaktats om möjlig finansiering. 
 

 



 

FSC 
Utbildning av den nya svenska standarden har genomförts 
under våren i Östersund, Storuman och Gällivare. Totalt 
närvarade 42 personer från 26 samebyar. Det har från SSR:s 
skogsgrupps initiativ lagts fram ett önskemål om ett extra 
utbildningstillfälle i Umeå under hösten 2010 för de som 
missade utbildningarna helt och för de byar som vill skicka 
fler representanter. Datum för detta meddelas senare. 
 

SSR:s skogsgrupp har vid mötet den 22 juni 2010 lagt fram 
förslaget att SSR bör genomföra årliga stickprovskontroller 
vid en del av de fall som det förekommit oenigheter vid 
samråd. För att detta skall vara möjligt måste SSR:s kansli 
meddelas vilka trakter det har skett meningsskiljaktigheter av 
valet av skogsbruksåtgärd samt vid avvikelser mot 
standardens innehåll. Rapportera även till kansliet om ni har 
framfört klagomål till skogsbrukare angående FSC: 
standardens efterlevnad så att alla kan ta del av 
informationen genom SSR:s månadsbrev. 

 
 

Samråd och Skogsvårdslagen 
Utbildning i Samråd och Skogsvårdslagen i Skogsstyrelsens 
regi kommer under hösten 2010 att ske på följande orter 
13 oktober Östersund, 14 okt Lycksele och 20 okt Gällivare. 
 

Kurs i infostickan Diehtosággi 21 aug i 
Östersund 
Den 21 augusti hålls en  kurs i infostickan ”Diehtosággi”  i  
Östersund i Studieförbundets  Vuxenskolans lokaler. Kursen 
genomförs i samarbete med Samiskt informationscentrum. 
Målgrupp: Samebyar, sameföreningar odh samiska 
entreprenörer som vill ha en grundläggande introduktion hur 
de kan använda  infostickan i sin verksamhet.  
www.diehtosaggi.se,  se mer information i separat inbjudan.  
 

Terrängkörningsplaner 
Länsstyrelserna inbjuder samebyarna att söka medel för att 
upprätta terrängkörningsplaner och genomföra 
markförstärkningsåtgärder. 
 

Naturvårdsverket har under 2010 avsatt medel till 
samebyarnas arbete med att ta fram terrängkörningsplaner 
och genomföra markförstärkningsåtgärder till skydd för 
framförallt känsliga våtmarker. Åtgärderna bidrar bland 
annat till att uppnå miljömålet Storslagen fjällmiljö, där ett av 
målen är att skadorna på mark och vegetation ska vara 
försumbara. 
 

Länsstyrelserna i Dalarna, Jämtland, Västerbotten och 
Norrbottens län har fått i uppdrag att fördela medlen och 

inbjuder därför de samebyar som inte har 
terrängkörningsplaner om att ansöka om att ta fram 
planer. Ett inledande möte planeras hösten 2010 i 
samverkan med SSR. De samebyar som har antagna 
terrängkörningsplaner inbjuds att ansöka om att 
genomföra markförstärkningsåtgärder enligt plan. 
Länsstyrelserna kommer under juli att skicka en separat 
inbjudan att ansöka om medel till landets samtliga 
samebyar. 
 

Vid frågor kontakta gärna samordnare Anna Wenngren  
(efter 2 aug) på Länsstyrelsen i Västerbotten, tel: 090-10 82 
14. Sista ansökningsdag är 30 augusti 2010. Ansökan ska 
skickas till Länsstyrelsen i Västerbotten, 901 86 Umeå.  
 

Malin Brännström slutar på SSR 
Den 1 september slutar Förbundsjurist Malin Brännström 
sin tjänst på SSR. Vi tackar Malin varmt för sin insats för 
SSR och önskar henne lycka till i sitt fortsatta arbete som 
SSR säkert kommer att ha stor nytta av. Läs Malins brev 
nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej på er alla 
 

Efter fem och ett halvt år som anställd på SSR är det 
nu dags för mig att gå vidare i mitt yrkesverksamma 
liv. Jag vill med dessa rader tacka för den här tiden 
som har varit otroligt givande. Jag kom till ett SSR 
som hade en minst sagt taskig ekonomi och många 
problem. Jag lämnar ett SSR som i mina ögon 
blomstrar. Det har varit en fantastisk, om än många 
gånger krävande, resa som vi har genomgått 
tillsammans. När jag började på SSR var min 
ambition att stanna i fem år. Sen är det dags för nya 
krafter att ta vid. Och det kommer att gå hur bra som 
helst! 
 

Den 1 september kommer jag att börja som 
doktorand vid juridiska institutionen vid Umeå 
universitet. Där kommer jag att forska om äganderätt 
och renskötselrätt, med särskilt fokus på skogs-
bruksåtgärder. Under min tid på SSR har jag arbetat 
mycket med just skogsbruksfrågor och hela tiden 
landar vi i den oklara frågan om äganderättens och 
renskötselrättens ställning i förhållande till varandra. 
Intresset för att titta närmare på denna fråga har växt 
hela tiden.  Det är inget enkelt ämne och jag ser 
fram emot att ”grotta ner mig” i arbetet. Om fyra år 
har jag förhoppningsvis kommit fram till kloka 
slutsatser. 
 

Juristtjänsten på SSR kommer nu att utlysas. Med 
många unga lovande jurister som är intresserade av 
samerätt så kommer det inte att vara ett problem att 
tillsätta tjänsten i framtiden. Jag önskar er alla lycka 
till i ert viktiga arbete. Det har varit en förmån att få 
arbeta för er. 
 

Tack för den här tiden och ha en riktigt skön 
sommar! 
 

Malin 
 

 

Välj FSC certifierat papper nästa gång 
du köper papper till din skrivare! 

http://www.diehtosaggi.se/�


 

 
Kvalitetssigillet Renlycka 
Projektet Renlycka anordnade under den samiska veckan i 
Umeå ett endagsseminarium för verksamma samiska 
köttförädlingsföretag. Dagen fokuserades helt och hållet runt 
kvalitetssigillet Renlycka och samlade 30 deltagare. En grupp 
av utvalda renköttsföretag har arbetat med att ta fram en 
manual för sigillet, vilket avslutades i december 2009. 

Uppföljande utbildningar av de 
företagare som vill ansluta sig till 
kvalitetssigillet har nu startats. 
Utbildningen är organiserad i 
studiecirkelform och erbjuds till 
samiska företagare inom de tre 
geografiska områdena Norrbotten, 
Västerbotten och 
Jämtland/Härjedalen. Cirklarna leds 
av tre företagare som alla deltog i den 

ursprungliga grupp som arbetade med att ta fram manualen 
för Renlyckasigillet. Inom var och en av de tre cirklarna 
planeras totalt 5-6 träffar av vilka de två första just har 
genomförts i alla tre grupperna. Under hösten 2010 kommer 
Renlycka kvalitetssigill att börja användas av de samiska 
förädlingsföretagen. 
 

Renek – Renköttsbranschens ekonomiska 
förening 
I december 2009 bildades Renek - Renköttsbranschens 
ekonomiska förening där alla renköttsproducerande företag i 
Sverige kan vara medlemmar. Föreningen är även öppen för 
alla som är intresserade av renköttsfrågor oavsett om man 
representerar ett köttförädlingsföretag eller inte. Det innebär 
att även samebyar och enskilda renägare är varmt välkomna 
som medlemmar i Renek. De uppgifter som organisationen 
kommer att arbeta med är de övergripande frågor som berör 
hela renköttsbranschen. Under våren 2010 har Renek svarat 
på en remiss från Livsmedelsverket och fått med en 
representant från styrelsen och deltagit i ett möte med en 
grupp som sammankallas regelbundet när det gäller frågor 
om slakt, styckning och förädling hos Livsmedelsverkets 
avdelning för köttkontroll. I samma grupp sitter 
representanter för Kött- och charkföretagen och småskaliga 
slakteriers branschorganisation. 
 

VisitSápmi – utveckling av samisk 
besöksnäring 
Anmäl ditt intresse för ett hembesök! Och utveckla ditt 
företagande! 
Förutom all planering och allt jobb i det tysta som inte är så 
roligt att skriva om just här - så fokuserar vi just nu på 
kontakter med nuvarande och blivande företagare inom 
samisk besöksnäring.  

 
I dag är det en mängd frågor som man ska kunna hantera 
som företagare eller som man grubblar över inför att starta 
företag. Ett av de viktigaste besluten är vilka 
arbetsuppgifter man kan utföra själv och vad man bör 
skaffa hjälp med. Vad du behöver göra hjälper vi gärna till 
med att reda ut! Så att du kan fokusera på det som du är 
bäst på. Våra företagsrådgivare har mångårig erfarenhet av 
småföretagande och samisk besöksnäring, och samarbetar 
med en mängd experter i olika frågor. Allt för att på bästa 
sätt kunna hitta lösningar som passar just dig och ditt 
företagande.   
Vi har haft kontakt ett 15-tal samiska företag redan.  
 
Kvalitets- och ursprungsmärkning av samisk 
besöksnäring – Sápmi Experience 
Under hösten lanserar vi ett kvalitetsmärke för samisk 
besöksnäring. Namnet på sigillet är Sápmi Experience. 
Kunderna har svårt idag att veta vad som är bra samisk 
turism – Sápmi Experience blir en trygg vägvisare.  
 

Vi önskar alla en glad sommar! 

 
Kontakta oss: 
Danne Jonasson; dan.j@sapmi.se, 070 – 346 56 06 
Lennart Pittja; lennart@sapmi.se, 070 – 688 15 77 
Jerker Bexelius, Gaaltije; jerker@gaaltije.se, 063 – 55 67 60 
 

Kreativ verkstad för samekvinnor 
Helgen 8-10 oktober hålls Kreativ verkstad för 
samekvinnor som driver företag eller har planer på att 
starta företag. Ort. Storuman. Ta kontakt med Ellacarin 
 

Same-SM i Klimpfjäll 
6-8  augusti hålls  Same- SM i Klimpfjäll. På fredag den 6 
aug 11.00 hålls ett öppet möte: ”Hur kan vi locka fler 
ungdomar till idrotten?” Klimpfjälls högfjällshotell.  Arr 
Fatmomakke IF. 
 

100 år sen den första jojkkonserten hölls 
För 100 år sen hölls den första jojkkonserten och den hölls 
i Umeå. Umeå sameförening, Cesam och DAUM 
arrangerar därför Jojk 100 år 2 – 3 september med 
seminarier om jojk med bl a Majlis Skaltje, Harald Tirén 
och Per Niila Stålka, workshops i jojk och berättande och 
en jubileumskonsert på fredagkväll med bl a Sofia Jannok, 
Wimme Saari, Jörgen Stenberg, Sara-Helen Persson, Lars-
Henrik Blind och Stuoris ja Båalddonas.  
Läs mer på www.jojk.se 
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Några av de möten som SSR deltar i under 
augusti 
5 aug  SSR:s Skogsgrupp telefonmöte 
6-8 aug Same –SM i Klimpfjäll 
6 aug  Hur kan vi locka fler ungdomar till idrotten? i  
 Klimpfjäll  
10 aug Möte med Jokkmokks kommun om  
 marknaden 
11-12 aug Möte med arbetsgruppen om Livskraftig och  
 hållbar rennäring  
12 aug Uppsamlingsheat Renlyckautbildning, Umeå 
16-17 aug Renlyckautbildning, Åre 
17-18 aug  SCA utbildning Jokkmokk  
18-19 aug Andra träffen Connect Sápmi, Lycksele 
18-19 aug Renlyckautbildning, Saxnäs 
18 aug Möte med Almi i Jämtland 
21 aug Kurs i infostickan Diehtosággi i Östersund 
21-22 aug Renlyckautbildning, Jokkmokk 
23-24 aug Vindrenseminarium i Östersund 
30 aug  FSC Standardkommitemöte Uppsala    
1 sept Nationella sektorsrådet för skog i Stockholm 
2-3 sept Styrelsemöte i Umeå 
2-3 sept Jojk 100 år i Umeå 
4 sept Extra Landsmöte 
 

 

 
 

 
Trevlig sommar 
från oss på SSR 

 
Kansliet håller 

semesterstängt  
5 juli – 1 augusti 

 

Telefonnummer 
Anders Blom 090-14 11 26 070-514 44 80 
Jenny Wik Karlsson 090-14 11 83 072-202 12 00 
Björn Linder  070-336 26 16 
Helén Larsson 090-14 11 84 070-229 76 28 
Ellacarin Blind 090-14 11 82 070-362 04 78 
Stefan Johansson 090-14 11 85 
Britt-Marie Barruk 090-14 11 81 070-646 07 65 
Hans Liebetrau 090-14 00 92 070-736 14 19 
Eva Wiklund 090-14 11 73 070-248 07 30 
Ol-Johán Sikku  070-171 80 34 
Ragnhild Svonni  070-561 66 06 
Dan Abrahamsson  070-554 90 00 
Mirja Lindberget  073-656 61 68 
Lennart Pittja  070-668 15 77 
Jörgen Jonsson  070-570 55 56 
Dan Jonasson  070-346 56 06 
Lena Fjällborg 090-14 11 79 
 
 

 

Svenska Samernas Riksförbund, SSR, är en politiskt obunden 
intresseorganisation för rennäringen och samiska näringslivs- och 
samhällsfrågor. Organisationens syfte är att tillvarata och främja de 
svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och 

kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötseln. 
 

Förbundsjurist 
 

Vår nuvarande förbundsjurist har gått vidare till andra uppdrag, 
vi söker nu en ny förbundsjurist. Arbetet innebär att du har ett 
övergripande ansvar för de juridiska frågorna inom förbundet, 
vilket innebär att du ofta arbetar med strategiska frågor. 
Samtidigt ingår det i arbetet att vara rådgivare till våra 
medlemmar, samebyar och sameföreningar, i enskilda ärenden. 
Du bör ha god kännedom om den samiska kulturen och om 
rennäringen, kunskap i samiska är särskilt meriterande. Du 
måste kunna arbeta självständigt och samtidigt vara en drivande 
person tillsammans med övrig personal som arbetar på vårt 
kansli. Arbetet kräver att du är van vid att hantera många 
arbetsuppgifter samtidigt och att du har yrkesmässiga 
erfarenheter av att arbeta med samiska frågor på en 
administrativ nivå. Arbetet utgår från vårt kansli i Umeå. 

Utbildningsmässigt vill vi att du har en utbildning motsvarande 
minst det nuvarande juristprogrammet (270 HP) 

Vi vill gärna att du tillträder tjänsten snarast eller efter 
överenskommelse. Vi vill ha din ansökan senast den 4 aug 2010 
till info@sapmi.se eller SSR, Magasinsg 7, 903 27  Umeå.  

För övrig information kotakta förbundsdirektör Anders Blom, 
tel. 090-14 11 26 eller 070-514 44 80. 
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