Uppsala 2022-06-11
Landsmötesprotokoll 2022
Det 66:e Landsmötet
Norrlands nation, Uppsala
ÖPPNINGSANFÖRANDE
Hälsningsanföranden Samiska föreningen i Uppsalas ordförande Eva Forsgren
Vuolle av Ylva Gustafsson, Stockholm Sameförening
Inledningsanförande Mikael Jakobsson, Vice ordförande, Riksorganisationen Same Ätnam
Landsmötet öppnas
§1

Val av landsmötespresidium
Landsmötesordförande
Landsmötet beslutade att välja Peter Bladh till mötesordförande
Sekreterare
Landsmötet beslutade att välja Liz-Marie Nilsen till mötessekreterare
Justerare tillika Rösträknare
Landsmötet beslutade att välja Peter Steggo och Ylva Gustafsson till justerare, tillika rösträknare

§2
a)

Stadgeenliga ärenden
Fråga om Landsmötets kallelseförfarande och stadgeenliga utlysning
Landsmötet ansåg att mötet vara utlyst i enlighet med stadgar (kallelse gick ut 2022-03-17)
Upprop av ombud och enskilda röstberättigade
Noerhtenaestie sameförening (5 röster)
Ombud: Marita Granström
Ubmeje – Såhkie- Umeå Sameförening (5 röster)
Ombud: Peter Steggo
Orrestaare saemien sibrie (5 röster)
Ombud: Carina Pulpur och Ella Bergvin (Ellas röstandel lades på Carina pga Percap)
Silbonah Sámesijdda (5 röster)
Ombud: May-Britt Öhman
Samiska föreningen i Uppsala (5 röster)
Ombud: Theresé Hällsten (genom rösträknare Peter Steggo)
Stockholms Sameförening (5 röster)
Ombud: Inger Axiö Albinsson
Sápmi i Östergötland (5 röster)
Ombud: Madeleine Sáttoj Wedenberg och Eleonora Marsfjäll
Liksjuon Sámien Siabrrie (5 röster)
Ombud: Mikael Jakobsson
Bithám sámesäbbre Piteå Sameförening (5 röster)
Ombud: Ulf Nårsa och Petri Rova

Justerat:

Peter Steggo

Ylva Gustavsson

1

Fortsättning §2 b) Upprop av ombud och enskilda röstberättigade
Enskilda medlemmar:
15 röstberättigade varav 13 på plats samt 2 inlämnade Fullmakter
Joakim Påve
Marita Granström
Margareta Påve
Liz-Marie Nilsen
Veronica Ekeke
Anna-Maria Nårsa
Kerstin Andersson
Kristina Larsgren
Mariana Wik
Ylva Gustafsson
Anna-Maria Nårsa
Peter Bladh
Johan Sandberg McGuinne (inlämnat fullmakt)
Gunnel Röner Douhan (inlämnat fullmakt)
Karl-Einar Enarsson
Röstning utanför appen Percap (kontrollerade av Peter Steggo)
Karl-Einar Enarsson (enskild medlem)
Theresé Hällsten (Samiska föreningen i Uppsala, se sidan 1, §2 b)
c)

Fastställande av röstlängd/ombud
Enlig ovan. 59 röster av 9 Sameföreningar med 10 ombud och 15 enskilda, varav 13
närvarande och 2 inlämnade fullmakter (på grund av problem med den digitala
röstningstjänsten Percap innebar vissa justeringar i röstlängden (se sidan 1, §2 b)
Landsmötet beslutade att godkänna röstlängden enligt ovan

§3

Fastställande av Dagordning
Dagordningen delas digitalt genom Percap och delning på Zoom då denna inte funnits
tillgänglig innan mötet. Dagordningen är i enlighet med stadgar för Riksorganisationen.
Landsmötet beslutade att godkänna dagordningen

§4

Verksamhetsberättelse
Liz-Marie Nilsen föredrog verksamhetsberättelse år 2021.
Landsmötet konstaterar att det är problematiskt att svar på remisser och deltagande i
samrådsförfarande till stora delar sker på delvis ideell basis.
Landsmötet beslutade att godkänna Verksamhetsberättelsen för år 2021

§5

Ekonomisk berättelse
Joakim Påve (kassör) föredrog ekonomin och därefter var det öppet för frågor.
På frågan om riksorganisationens ekonomi kan anses vara god, menade Joakim Påve att
ekonomin idag är god och att den har stabiliserats.
Ekonomin är på väg att stabiliseras. Vi har kunnat öka medlen i det som tidigare kallades
”Slöjdfonden”. Dessa pengar avsätts för slöjdkursverksamhet och kan sökas av
Sameföreningarna och slöjdare.
Det framkom på mötet att det finns behov av medlemmar att kunna samlas vid fler
tillfällen än endast det årliga Landsmötet.
Landsmötet beslutar att lägga den ekonomiska berättelsen för år 2021 till handlingarna.

Justerat:

Peter Steggo

Ylva Gustavsson
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§6
a)

Styrelsens ansvarsfrihet
Den förtroendevalda revisorn har meddelat frånvaro med giltiga skäl.

b)

Då auktoriserad revisors berättelse inte inkommit och därför saknas, föreslår
mötesordförande att frågan skjuts fram och att Landsmötet under tiden fortsätter med
rapporter från ”Riksorganisationen Same Ätnams representanter i stiftelsers styrelser”.
Landsmötet beslutar att återkomma till frågan om styrelsens ansvarsfrihet när mötet har fått tillgång
till revisors berättelse.
Efter Lunchen har revisor e-postat revisorsberättelsen. Denna delas läggs ut på hemsidan.
Länken delas i kommentarsfältet på Zoom, och även på Zoom och projektorduk.
Landsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.

§8

Rapporter från förtroendevalda i stiftelsers styrelse
• Stiftelsen Gaaltije – Ylva Gustafsson
Gaaltije är kunskapscentrum för sydsamisk kultur som också bedriver
utställningsverksamhet och en butik. Gaaltije har liksom andra publika verksamheter
påverkats negativt av pandemin, något som märkts främst vad gäller butiken. Arbete har
trots omständigheterna pågått med att utveckla både verksamhet och synlighet, och nya
samarbeten har inletts med flera institutioner och aktörer.Ett exempel på många projekt
som Gaaltije bedriver är Sámis on the Coast, en fortsättning på projektet Beavnardahke i
ett samarbete med Saemien Sijte i Snåsa, och som synliggör kustområdena i Trønderlag
och Västernorrland. Dessa projekt har bland annat resulterat i en informativ
hemsida. https://baalka.se/
Då Gaaltije fått tillgång till hela huset innebar 2021 en ombyggnad av bottenvåningens
lokaler. De har anpassats till musei- och annan publik verksamhet, och butiken har fått ett
nytt utseende.
• Samerådet – Margareta Påve (ersättare)
Verksamheten för styrelsen har begränsats av pandemin vad gäller möten och
gemensamma träffar för medlemmar.
Under 2022 kommer dock n träff att genomföras i Gällevare.
• Ájtte Fjäll- och Samemuseum – Ulf Nårsa
En ny verksamhetsledare, Elisabeth Pirak Kuoljok har tillsatts. Den publika verksamheten
har påverkats av pandemin. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla andra
verksamheter. Fördjupat samarbete med olika universitet för att stärka upp forskningen på
museet har inletts. En utställning om tvångsförflyttningar har invigts. Arbetet med
återbördandet av samiska kvarlevor och föremål pågår. Dialogen med exempelvis
Nordiska museet är mycket god.
Ett nationellt möte kring detta med museer och myndigheter genomfördes våren 2022.
Ett•inteSnasimvte,rsnt raa st eug itsbkitldunt vi encgkslci negnstarrub emte –påM
gåarrifarnåna W
styirkelse och rektors sida. Försök med
kortkurser i slöjd har gjorts under året. Dessa kurser har stort antal sökande och kommer
därför att utvecklas vidare. Styrelsen har beslutat att ställa in inriktningen trä- och
hornslöjd kommande utbildningsår. Detta då det är för få sökande till utbildningen.
Utbildningen med inriktning mot skinn och textil har däremot ett överskott av sökande.
Språkutbildningar pågår på olika kunskapsnivåer, bland annat kurser med fokus på att
kunna prata.
Frågan om möjligheten att utveckla verksamheten till att också bli högskola/universitet
ställdes på Landsmötet. Detta finns idag inte i Sverige.
Mariana Wik informerade om att det pågår ett långsiktigt arbete där styrelsen ser över
möjligheterna till detta. En utmaning är bristen på behöriga högskole-/universitetslärare
inom relevanta områden.

Justerat:

Peter Steggo

Ylva Gustavsson
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Fortsättning §8 Rapporter från förtroendevalda i stiftelsers styrelse
• Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji – Anders Svonni
Då Anders Svonni inte var närvarande fördrog Liz-Marie Nilsen kort styrelsens
erfarenhet av arbetet. Dialogen mellan Anders Svonni och styrelsen är mycket god. En
ny verksamhetsledare har rekryterats. En ny webbsida med en shop har lanserats.
Sametingets Kulturnämnd har också uttalat sig positivt om stiftelsens utveckling.
En ny intresseorganisation av slöjdare har bildats. Dessa har just nu en utställning i
stiftelsens lokaler. Styrelsens intryck är att arbetet löper på väl och i positiv riktning.
• Den samiska minnesfonden – Liz-Marie Nilsen
Då stiftelsen har fått ett ökat antal donationer i form av Minnesgåvor har kapitalet ökat.
Styrelsen har därför beslutat att år 2022 inrätta ett nytt stipendium för unga samer.
Stipendiet skall vara enkelt att söka och det går att söka för ganska breda syften.
Den hemsida som inte riktigt fungerar på grund av den som tillhandahåller den kommer
att upphandlas på nytt för att det skall bli enklare att donera pengar och gåvobrev skall
också omfatta exempelvis konfirmation och dop.
Sofia Jannok har gett Minnesfonden tillstånd att använda ett antal av hennes texter.
Om Landsmötet vet att det finns begåvade skribenter får de gärna informera om att
Minnesfonden gärna tar emot fler passande texter och dikter.
• Tidskriften Samefolket – Ulf Nårsa
Tidskriften är idag den enda på samiska tidskriften på svensk sida som bevakar och skriver
om och till samer i alla åldrar. Dessutom på både svenska och de olika samiska språken.
Med en väldigt liten budget som innebär att det bara finns en anställd är situationen
sårbar. Styrelsen missade att få in ansökan om verksamhetsbidrag till Sametingets
kulturnämnd. Detta då inlämningsdatum krockade med flera andra viktiga
bidragsansökningar. Styrelsen för tidskriften och redaktionen har vädjat om att
kulturnämnden gör ett undantag och bevilja medlen trots att ansökan inkom för sent.
Detta förgäves. Landsmötet konstaterar att tidskriften är oerhört viktig och att den kanske
skulle ha ett fast verksamhetsbidrag som garanterade kontinuitet.
Styrelsen för Same Ätnam informerar Landsmötet om att den med anledning av den
avslagna ansökan tidigare i år skrivit ett brev till Sametingets Kulturnämnd med en vädjan
om att göra ett undantag då tidskriften är oerhört angelägen för det samiska folket.
• Pandemi i (sub)arktiska norr – Liz-Marie Nilsen
År 2012 beslutade styrelsen att tacka ja till medverkan i en ansökan om medel för att
samla in erfarenheter och upplevelser från människor som lever och bor i Norrbotten
under Covid-19 pandemin. Förfrågan kom från May-Britt Öhman vid Enheten för
historia och samhälle, Luleå Tekniska Universitet. Styrelsen får, liksom alla samiska
organisationer, ett stort antal förfrågningar från forskare om att ingå som part i
projektansökningar. Då med förväntan att vi skall medverka endast med vårt namn och
kunskapsunderlag. I Pandemiprojektet erbjöds vi möjlighet att vara delaktiga i utformning
av ansökan och senare även med val av inriktning på insamlingen. Ekonomisk ersättning
har utgått för de arbetsinsatser i form av möten och annat som representanter från
styrelsen deltagit i (Marita Granström och Mikael Jakobsson).
Same Ätnams styrelse har velat samla in ett kunskapsmaterial om hur samiska slöjdare,
konstnärer och designers arbetsvillkor samt behov av stöd set ut. En enkät där vi
säkerställer de svarandes anonymitet och kan erbjuda säker lagring av det insamlade
materialet skulle innebära allt för stora kostnader. Genom projektet fick vi möjlighet att
nyttja LTUs kompetens, programvaror och säkra lagring. En sammanställning av
materialet kommer att överlämnas till Riksorganisationen efter att studien avslutats.

Justerat:

Peter Steggo

Ylva Gustavsson
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Fortsättning §8 Rapporter från förtroendevalda i stiftelsers styrelse
I Pandemiprojektet har utöver Same Ätnam även vårdforskare från LTU ingått, liksom
Norrbottens- samt Piteå museum, enskilda renskötare, Centrum för Mångvetenskaplig
forskning om Rasism, Uppsala universitet samt internationella forskare från universitet i
Japan, Norge och Kanada.
En utgångspunkt i projektet har varit att arbeta utifrån urfolksmetodologi, samt SSR,
Sametingets liksom projektledare May-Britt Öhmans riktlinjer för forskning om samer.
Det vill säga att den forskning som sker skall vara utifrån ett uttryckt behov från
”gruppen”, samisk kunskap och kompetens skall respekteras och forskningen, liksom dess
resultat skall återkopplas och lämnas över till ”gruppen”.
Önskemål om att publicera information om projektet och resultat framkom på mötet.
Rapporter till Landsmötet från förtroendevalda i stiftelser kan läggas till handlingarna.
§9

Årsarvoden för styrelsen och dagarvode 2023
Marita Granström föredrog styrelsens förslag om att års- och styrelsearvoden kvarstår
oförändrade.
Landsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om oförändrade arvoden för år 2023

§ 10

Fastställande av Verksamhetsplan år 2023
Marita Granström föredrog styrelsens förslag till Verksamhetsplan år 2023.
Landsmötet påpekade att summan för Ungdomsrådet skiljde sig mellan Verksamhetsplan
för 2023 och budget för 2023. Styrelsen korrigerar detta.
Landsmötet beslutade att fastställa Verksamhetsplan för år 2023

§ 11

Fastställande av budget verksamhetsåret 2020
Marita Granström föredrog budget för verksamhetsåret 2020.
Justering rörande budget för ett Ungdomsråd görs av styrelsen.
Landsmötet beslutade att fastställa budget för verksamhetsåret 2023.

§ 12

Medlemsavgifter för år 2023
Joakim Påve föredrog styrelsens förslag för medlemsavgifter år 2023:
Enskilda medlemmar 125 kr
Familjemedlemskap. 175 kr
Sameföreningar.
350 kr
Landsmötet föreslår en högre föreningsavgift samt gratis medlemskap för ungdom:
Enskilda medlemmar 125 kr.
Familjemedlemskap. 175 kr
Sameföreningar.
500 kr
Ungdomar 13 - 20 år – gratis medlemskap om de själva ansöker om medlemskap
Landsmötet beslutade att avslå styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2022.
Landsmötet beslutade att anta Landsmötet motförslag rörande medlemsavgifter för 2022.

§ 13

Ärenden som väckts av medlemmar
Inga ärenden har väckts av medlemmar

Justerat:

Peter Steggo

Ylva Gustavsson
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§ 14

Val till styrelsen för Riksorganisationen Same Ätnam samt val till stiftelsers styrelser
Valberedningen har under året bestått av Kristina Larsdotter och Anna-Maria Nårsa.
Valberedningen presenterar sitt förslag till kandidater för val till Riksorganisationens
styrelse samt kandidater till förtroendeuppdrag i stiftelsers styrelser.
Rösträkning och votering gjordes anonymt via PerCap, som räknade ihop
röster. Ett ombud samt en enskild medlem röstade genom att skriva sitt val på
papperslappar. Dessa röster sammanställdes och resultatet presenterades av
rösträknare Peter Steggo.

a)

Val av ordförande för Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ)
Valberedningen föreslog Mikael Jakobsson till ordförande på ett år
Landsmötet beslutade att välja Mikael Jakobsson till ordförande på ett år

b)

Fyllnadsval ett år för Mikael Jakobsson ordinarie representant i RSÄs styrelse
Valberedningen förslår Marita Granström
Landsmötet beslutade att välja Marita Granström till ordinarie i RSÄs styrelse på ett år

c)

Val av ordinarie styrelseledamot på två år
Valberedningen förslår Margareta Påve
Landsmötet beslutade att välja Margareta Påve till ordinarie i styrelsen på två år

d)

Fyllnadsval ett år för Stefan Mikaelsson som ordinarie representant i RSÄs styrelse
Valberedningen föreslår Ulf Nårsa
Motförslag lämnas: Eleonora Marsfjäll
Landsmötet beslutade att avslå valberedningens förslag
Landsmötet beslutade att välja Eleonora Marsjäll till ordinarie i styrelsen på ett år

e)

Val av suppleant till styrelsen ett år
Valberedningen föreslår Stina Larsson
Landsmötet beslutade att välja Stina Larsson till suppleant på ett år

f)

Val av lekmannarevisor för Riksorganisationen Same Ätnam på ett år.
Valberedningen saknar förslag
Landsmötet föreslår Peter Bladh
Landsmötet beslutade att välja Peter Bladh till lekmannarevisor för RSÄ på ett år.

g)

Val av Riksorganisationen Same Ätnams representant i Sameslöjdtiftelsen Sámi Duodji
Valberedningen föreslår Anders Svonni
Landsmötet väljer Anders Svonni att representera RSÄ i Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse

h)

Val av Riksorganisationen Same Ätnams representant i Tidskriften Samefolkets styrelse
Valberedningen föreslår Marita Sandberg Lööf
Landsmötet beslutar att välja Marita Sandberg Lööf att representera RSÄ i Samefolkets styelse

i)

Val av Riksorganisationen Same Ätnams suppleant i Tidskriften Samefolkets styrelse
Valberedningen saknar förslag
Landsmötet föreslår May-Britt Öhman
Landsmötet beslutar att välja May-Britt Öhman till suppleant i Tidskriften Samefolkets styrelse

j)

Val av Riksorganisationen Same Ätnams representant i Ájtte fjäll- och samemuseum
Valberedningen föreslår Ulf Nårsa
Landsmötet beslutar att välja Ulf Nårsa till RSÄs representant i Ájttes styrelse

k)

Val till Riksorganisationen Same Ätnams suppleant i Ájtte fjäll- och samemuseum
Valberedningen föreslår Karl-Einar Enarsson
Landsmötet beslutar att välja Karl-Einar Enarsson till RSÄs suppelant i Ájttes styrelse

Justerat:

Peter Steggo

Ylva Gustavsson
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l)

Val av valberedning för Riksorganisationen Same Ätnam (en sammankallande två ledam.)
a) Landsmötet föreslår Inger Jansson till sammankallande för Valberedningen
Landsmötet beslutar att välja Inger Jansson till sammankallande för Valberedningen
b) Landsmötet föreslår Anna-Maria Nårsa
Landsmötet beslutar att välja Anna-Maria Nårsa till ledamot i Valberedningen
c) Landsmötet föreslår Kristina Larsgren
Lansmötet föreslår Karl-Einar Enarsson
Landsmötet beslutar efter votering att välja Kristina Larsgren till ledamot i Valberedningen

§ 15

Landsmötets avslutande
Gåvor delas ut och avgående representanter i styrelse samt stiftelsers styrelser avtackas.
Mikael Jakobsson håller ett kort anförande där han tackar Landsmötet för förtroendet.
Mötesordförande Peter Bladh avslutar Landsmötet år 2022

Sekreterare

Ordförande

Liz-Marie Nilsen

Peter Bladh

Justerare

Peter Steggo

Justerare

Ylva Gustafsson
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