
Samrådsgruppen 3 mars 2021
2021-03-03 10:00 - 12:00
Samrådsmöte

Plats
Zoom

Deltagare
Susanne Thomasson (Organisatör), Anna-Carin Svedén, Annerika78, Annika Berkö,
Britapersson, Carina Berggren, Hannanutti, Helen Bergkvist, Inger-Helene Graik, Ingrid
Jonasson, Jannike Hillding, Mattiasfjallberg, Meerhke J

1.    Mötet öppnas

Samrådsgruppens ordförande Ann Sparrock öppnar mötet

2.    Val av och justerare

Prejhta Persson väljs till justerare

3.    Förra protokollet

4.    Budgetförslag 2021

Budgeten beslutas men kommer att behöva justeras när ny samordnare är på plats.

Bilagor
Förslag budget 2021.xlsx,  2020 Samiskt Fvo.xlsx

5.    Ansökningar
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https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=VXJweEhOTDRacUM3NHV2c0FYWE9aZmJuUHV2SFVZZlg3SWRpVEEwcTc2UkxXZ2x0ckpOTHpFTi9kUlBxRDh3b3FJSlA2cUxHenZsMDdrUXpQQm9PYjFUTkJaYkU2VUxYR2dUWjFQa0lNOVE9
https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=QnBaRytITUlHeWdDazFjM29IdnRJT0paRDUwcmZac04zL0UwbnNNVk1obUEyYnQ0Y0EvaFBhNVNaNVJQaGxuNWJadFk0dzk0aXhwL1M4WlZMak5YZ1ZlV2N2K3Q3Yk04OGxPLzF4eERTUHc9


5.1.    Gielebiesie Saemestibie
Saemiestibie är en nystartad förening med ett starkt språkintresse för att bevara och utveckla det

sydsamiska språket. Styrelsen har sett ett behov av arrenor för våra barn och ungdommar att

träffas och utveckla sina språkfärdigheter, och inte minst får blir stärka i sin kultur och identitet.

Beslut
Samrådsgruppen beviljar 15000 kronor till Gielebiesie för steg 1 för 2021

Bilagor
Medfinansiering Gïelebiesie - språkläger (1).docx,  Budget Gïelebiesie Saemestibie (1).xlsx

5.2.    Samiska kulturdagar Lopme Naestie och Samecupen i fotboll
Lopme Naestie, den Syd samiska fest och kulturdagarna hade som ambition att årligen arrangeras

för att profilera/synliggöra samiskt näringsliv och samisk kultur i syfte att skapa unika mervärden

till samhälle och det lokala näringslivet i Funäsdalen, Härjedalen men även i det övriga Sapmi

Beslut
Samrådsgruppen avslår ansökan om medel för Lopme Naestie, den Sydsamiska fest
och kulturdagarna

Bilagor
Lopme Naestie betyder snöstjärna på samiska år 2021 (1).pdf,  Budget sydsamiska kulturdagar
2021 (1) (3).pdf,  Beräknade intäkter för sydsamiska kulturdagar 2020 v 11 (1).pdf

6.    Rekrytering Samordningstjänst
Anna-Carin informerar om läget kring rekryteringen.

7.    Revidering av Strategi, Policy och mål för Samiskt
förvaltiningsområde

Vi behöver revidera strategin med mål att den ska vara reviderad och beslutat i fullmäktige under
2021. Digitala möten planeras in för att starta upp möten, cirka 3 timmar åt gången.
Samiska ledamöterna börjar att träffas

8.    Formulering av brev  angående Sameskola
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https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=MFBxWnQxM1IrQURXNTBzVGxlSkNZTWJNSTR4TGpla0dZZ0VBV1U0YnZpV2dyRjUvL2hUMXhtZFhNcWtkOEpGUDFsQVVDYWJoNGdFWTJjQVF6QmdMbkQrT0JHZVpuL1JHZ2c0T0xFWlZ6SUE9
https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=UWlGMTRZbGNLaXN5Vkdpbm0ya3lUWCtaUFNjN3BPaUlwM094b3VPTnZxMXJaeWdtbjFvYWkyclYvVEs4amJ5UUcyeFdpeTJVaG1laXFaNUp1Q2FHdzAvbzhJMzhsd1BsUWlVYldIM3ErQnc9
https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=ei9jajBnblBDVVZ2WXRyYWk4Zk1pVGVFMHZBcWp1Wnl5NlVnZFlJS3c4UmVWa2tKWUFoVHFYVlhjL2UwdTY4NlJoOEtCcVV6OVRSVzhFMXg2eXZORVVCWmZXQTJ6NUU4UncxdGtmWVVGUm89
https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=QTNERGN4N3REaVVmMkZ0NjhnOUI0ZERmTzY2WFlWT1czdmNsSklXaXFrTk0xNm9YaWFtNEN1NWRuQkRiWU9iVWhyNTFzaktxeWZoa1dXeUtYWVB2VC9IUHhBNUJZRDhyWVF5VkJxa3VVOTg9
https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=SGxaQ01BVGlEWmdJd1p4eGxNMnAyQW9mK2ZrWWZyemIrTGpGNlA4dkxqZmFqTXllTi9tbzE5L0pRYjI2TlhPVk5wTmdsMWNRMmlZWkxKOXJVa29NZjRBNnZqZ2cwQTdlYWg3anBFdEtmS3c9


Initiativet bör komma från föräldrar och inte från samiska förvaltningen. Frågan lyfts tillbaka till
skolan som i sin tur formulerar frågan till föräldrar via enkät.

9.    Övriga frågor

9.1.    Interreg Sverige-Norge

9.2.    Projekt

10.    Underskrifter

11.    Redovisning från förvaltningar

Socialförvaltningen- har varit uppskattat när Helen och Susanne har deltagit i ledningsgrupp med
information/utbildning.
Barn och utbildning- mycket har fått ställas in, undervisning rullar på. Samiska vägvisningen är
pausad. Skolstrukturfrågor kring Valsjöbyn och Vikebo. Inga större störningar i förskolan.

11.1.    
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12.    Underskrifter
Ordförande

Ann Sparrock

Justerare

Brita Persson

Sekreterare

Anna-Carin Svedén
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