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Inbjudan till Svenska Samernas Riksförbunds Landsmöte 

i Stuehkie/Stockholm 3 -5 juni 2019

I år kommer SSR:s Landsmöte att hållas på Elite Palace Hotel i Stuehkie/Stockholbma/
Stockhoalmma/Tjåsskaskulla/Stockholm 3 – 5 juni 

Ombudsmöte den 3 juni. SSR:s Landsmöte öppnas officiellt den 4 juni kl 08.30 och 
avslutas 5 juni ca kl 16. 

Årets program kan du läsa om på de kommande sidorna. Programmet är i huvudsak klart 
men visst utrymme för förändringar finns.

“Vi är samer och vill vara samer, utan att därför vara mer eller mindre än andra folk 
i världen, med en självklar rätt till självbestämmande.” De orden har våra tidigare 
politiska företrädare antagit på den VII:e Nordiska samekonferensen i Jiellevárri/ 
Váhtjer/ Gällivare 1971. Ord som idag är lika aktuella som då och är inledningen på 
Njunjuš, vårt visionsdokument.

Vår vision är en livskraftig, hållbar, levande och naturbetesbaserad renskötsel med 
framtidstro. Renskötseln är ett av de traditionsbärande levnadssätten, det är ett sätt 
att leva och tänka och är grunden för samisk kultur. SSR har en viktig uppgift att 
arbeta för att våra näringar ska vara fungerande och ekologiska och utvecklas på 
våra egna villkor.”

Utdrag ur Njunjuŝ

Årets Landsmöte kommer att lyfta frågor som påverkar vårt liv och vår framtid, där fokus 
är vår rätt och statens ansvar. Vi kommer att få ta del av berättelser från våra medlemmar 
om deras verklighet och framtidsvision, samtal med politiska företrädare och reflektioner 
kring hur statens fullföljer ansvar.

Vi tackar Stockholms stad som har bjudit in SSR:s Landsmöte till en mottagning på 
Stadshuset den 4 juni kl 19-21.

SSR hälsar er välkomna till ett Landsmöte med spännande samtal.

Niila Inga Jenny Wik Karlsson



Landsmötet öppnas, välkomstanförande och upprop av deltagare
Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Förmiddagskaffe
Rätten till vår kultur, mark och renskötsel utifrån SSR:s perspektiv
Hur ser verkligheten ut? – 100 minuter från vår vardag
Skogen, rovdjur, mark, ungdom, språk/kultur
Lunch
Statens ansvar, internationell rätt och nationell rätt; 

Panelsamtal med riksdagspolitiker 
Samiska rättigheter statens ansvar

Marie B Hagsgård, Jurist och expert på minoritets- och urfolksfrågor 
Kaffe

Paneldebatt, avslutande reflektioner med dagens föreläsare.
Beslut om statement 
Utdelning av SSR:s hederspris
Mottagning på Stockholms stadshus Samling utanför stadshuset 18:45
Pubkväll

Ombudsmötet, inledning och upprop av närvarande medlemmar, förberedelse inför Landsmötet, 
Förberedelse inför beslut

Revidering av skogspolicy
Statement riksdag – förberedelser för vad som ska ingå
Regionala möten
Motionerna, etiskt råd, rösträttsmotionen, 
Miljöpolicy

Lunch
Renskötselrätten – presentation av samebyarnas egendomsrätter, Inger-Ann Omma
Seminarier

Alt 1 Rovdjursseminarium
Alt 2 Seminarium kring mat och smak

Middag på hotellet

Överlämning av statement
Förmiddagskaffe
Näringsministerns Statssekreterare Per Callenberg svarar på frågor om regeringens 
arbete med samiska frågor
SSR:s verksamhet Styrelse och kansli presenterar verksamheten
Vår framtid – Hur vill vi att vår framtid ska se ut, och hur uppnår vi det? workshops/öppna 
diskussioner
Lunch
Motioner, resolutioner. 

Uppföljning av förra årets Landsmöte
Miljöpolicy
Rösträtt
Etiskt råd
Övriga beslutsärenden. Skogspolicyn

Stadgeenliga ärenden 

Redogörelser och information om bokslut och verksamhet 
Samernas Utbildningscentrum, Tidningen Samefolket, Stiftelsen Sámi Duodji, Samerådets svenska 
sektion samt Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum

Avslutningca 15.30

08.30 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00

För ombud, utflykt med Sameföreningen i Stockholm se baksida14.00 - 20.00

14.00 – 17.00

18.30 – 20.00

Måndag den 3 juni 

Söndag den 2 juni

08.00 – 12.00

12.00 – 13.00

15.45 – 16.30
16.20 – 17.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Tisdag den 4 juni

Onsdag den 5 juni

08.30 – 09.15

09.15 – 09.45
09.45 – 10.15
10:15 – 12.00

13.00 – 17:00
13.00 – 14:15
14.15 – 15:15

15:15 – 15.45

19.00
16.45

21.00

Preliminärt program

Val av ordförande
Val av styrelsens ledamöter och suppleanter
Val av revisorer jämte ersättare
Styrelsens ansvarsfrihet

Verksamhetsberättelse
Fastställande av medlemsavgifter 
Ekonomisk redogörelse
Budget 
Revisionsberättelse
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Landsmöte
SSR Landsmöte håll på Elite Hotel 

Palace, S:t Eriksgatan 115, 113 
43  Stockholm. Hotellet ligger i 
Vasastan. Om du kommer med 

flyg så stannar Arlandas flygbussar 
direkt utanför hotellet. Tunnelbana 

St. Eriksplan, avstånd från 
Centralstationen 2,4 km

Tisdag 4 juni  har Stockholms 
stad inbjudit till mottagning på 

Stockholms stadshus. 

SSR:s Kultur- och bildningsverksamheter 
sker i samarbete med

Landsmötesombud!

Passa på att träffa Sameföreningen i Stockholm söndag eftermiddag och tidig kväll på gungande flytetyg och 
landkänning med eftermiddagsfika och middag. 

Om du anpassar din resa till Stockholm så att du är tillgänglig för avfärd från någon av Stockholms kajer kl  14 blir vi så 
glada över att du kommer med att vi bjuder på fikat och middan. Resmålet är ännu en överraskning. 

Det viktiga är att vi träffas löst och ledigt utan någon agenda eller dagordning att följa.

Markera på anmälningsblanketten om du tänker vara lös och ledig med Sameföreningen i 
Stockholm söndag eftermiddag 2 juni. 

Buresboahtin! – Burreboahtem! – Buerie båeteme! – Buärriebähtieme!

3 rätter med rötter i Sápmi

Förhöj värdet på råvaran/ måltiden med hjälp av din berättelse. ”Bekvämimpa” 
på dina gäster och förstärk smaken med hjälp av övriga sinnen.

Marja Thomasson-Ek har efter studier på Grythyttans Restauranghögskola 
arbetat på Eldrimner med kompetensutveckling inom mathantverk och 

representerat svensk mat i utlandet via exportrådets livsmedelssatsningar. 
Nu driver hon familjeföretaget Renprodukter AB vidare med affärsidén att 

tillgodose efterfrågan på samisk mat i Stockholm.Vid direktförsäljning i butik, 
catering till kunder och framförallt vid föredrag kopplar Marja mer och mer ihop 

mat och berättelser, hon låter budskapet och smakerna förstärka varandra. 
Under en timmes tid serverar Marja 3 smaker och pratar om hur man med 

hjälp av våra egna mattraditioner på ett kreativt sätt kan höja värdet på 
råvaran.

Slow Food Sápmis matresa
Slow Food Sápmis ordförande Anneli Jonsson pratar kring 

”Slow food Sápmis matresa”
Slow Food Sápmi visar även en fotoutställning om samisk 

mat.


