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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Saemien Ektieraerie 2017-01-16 

Samiskt samråd 

Plats och tid Eajra 9.00-12.00 

Beslutande Peter Egardt / skype 
Benny Jonsson 
Erika Jonsson 

Övriga deltagare Malin Ripa 

1. Ordförande Peter Egardt öppnar mötet och hälsar välkomna. 

2. Erika Jonsson väljs att justera dagens protokoll. 

3. Samrådsgruppen godkänner dagordningen.. 

4. Föregående protokoll läggs till handlingarna efter att ha konstaterat att 
a)motionen till skolan inte är besvarad och skickad till samebyn. Malin får 
kolla detta vidare. 

5. Information/lägesrapport. 
a. Malin föredrar lägesrapporten för okt-dec 2016. 

b. Utbildningsdagen 17 januari. Berg, Härjedalen och Älvdalens 
kommuner har en samisk utbildningsdag i Sveg för anställda och 
politiker. 

c. Kommunledningsmöte 29 maj, Älvdalens kommun bjuder in 
kommunledningarna från de andra samiska 
förvaltningskommunerna i nätverket Praedtieh till nästa möte 
Malin skickar ut inbjudan. 

6. Budget 
a. 2016. Rapport till Sametinget ska vara inlämnad den 15febför 

2016. Vi har förbrukat alla medel. 

b. Presentation av budget 2017. Samiska samrådsgruppen beslutar 
att godkänna budgeten för 2017. 

c. Landstingets språkpaket. Landstinget har tillsammans med 
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Saminourra tagit fram ett språkpaket till nya föräldrar runt om i 
Landstinget. Den ska delas ut gratis på barnvårdcentraler och 
Landstinget vill att kommunen ska betala boken som ska följa 
med. Samiska samrådsgruppen beslutar att inte betala böckerna 
då språkpaketet inte är en kommunal angelägenhet. 

d. Lopmenaestie. Samiska samrådsgruppen i Älvdalens kommun 
har fått in en ansökan från Lopmenaestie/samiska kulturdagar 
som arrangeras i Funäsdalen v 11 2017. 
Samrådsgruppen beslutar att bidra med 10 000 kr till planering 
och genomförande av Lopmenaestie med krav på annonsering. 
Härjedalens kommun har även bjudit in de samiska eleverna i Åk 
5-9 i Älvdalens kommun att delta på föreläsning med författaren 
Ann Helene Leastadius. Eleverna kommer att åka med samiska 
läraren på det och samtidigt se på premiären av filmen Sameblod. 

7. Handlingsplan. 
Malin informerar om att underlag från Grannsamebyn Ruvhten Sijhte har 
kommit in och att arbetet med målen i förskola och skola är under 
bearbetning och ska så snart de är klara tas upp i KS. 

8. Teater och Utställningar. 
a. Vi har fått förfrågan om att köpa in 

föreställningen"C02lonialNATION". Samrådsgruppen beslutaratt 
inte köpa in den här föreställningen. I Praedtieh har vi förslag om 
att tillsammans undersöka möjligheterna om att boka någon av 
föreställningarna: Elsa Laula ,Plupp och Fjällets siare. Malin 
Informerar per mail vad som blir möjligt. 

b. Utställningen "Vad ska bort" som handlar om kolonialism ska 
ställas ut i kommunen v 16 & 17. Förslag på att ställa ut den i 
Älvdalen på porfyrmuseet har presenterats men samrådsgruppen 
vill att den ska visas i Idre. Malin Undersöker lokaler och 
återkommer på mail. 

c. "Raiden går "är en utställning som turnerar i Saepmie som är en 
pedagogisk lek-utställning kan man säga. Malin Undersöker om 
den går att boka inför nationaldagen 2018 och presenterar 
kostnader på mail. 
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9. Renbeteskonventionen är på remiss hos olika instanser och kommunen 
är en av dem. Samrådsgruppen beslutar att skicka in ett remissvar när 
samebyn har bidragit med sina åsikter. Svaret ska vara inne senast 26/1 

10. 
a. Mötesdatum i Saemien Ektieraerie för 2017 är 24/2 kl. 13-15, 

18/4 kl. 14, 26/9 kl. 9 samt 29/11 kl. 14. Malin informerar så att 
de finns med i Möteskalendern på hemsidan. 

b. 24 februari har Härjedalens kommun kallat till ett gemensamt 
samråd med samrådsgrupperna i Berg, Härjedalen samt 
Älvdalens kommuner i Sveg. 

11. Övriga frågor. 

2017. 

Underskrifter Saemien 
Ektiedäjja 

Ordförande 

Peter Egardt 

Justerande 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. 


