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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Saemien Ektieraerie 2017-06-12 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagare 

iskt samråd 

Eajra 14.00-16.30 

Peter Egardt 
Benny Jonsson 
Mikael Andersson 

Malin Ripa 

1. Ordförande Peter Egardt öppnar mötet och hälsar välkomna. 

2. Mikael Andersson väljs att justera dagens protokoll. 

3. Samrådsgruppen godkänner dagordningen. 

4. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

5. Information/lägesrapport. 
Malin föredrar lägesrapporten Jan-Mars 2017 samt fram till 
dagens datum. Informerar även om planer för i resten av året. 

6. Aktiviteter. 
a) Bokbussen. Samrådsgruppen beslutade efter tidigare 

diskussion per mail att den ska komma även nästa period. 

b) Teater. Samarbete med andra kommuner i Praedtieh om ett 
antal föreställningar inför hösten 2017 och våren 2018. 
Föreställningarna är fortfarande under planering och Malin 
informerar och skickar offerterna per mail. 

c) Utställningar. Inför 100 årsjubileet 2018 så planeras en del 
aktiviteter på hemmaplan. Bland annat har vi bokat upp en 
pedagogisk utställning som heter Maanaj raajroe / Barnens 
raid. Utställningen kräver en stor lokal och vi inväntar en 
offert från kulturhuset i Idre. Kostnad för lokal presenteras på 
nästa möte. 
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d) GTeleviermie i Röyrvik v 25. Malin informerar om 
Språknätverket. 

e) Utställning i samarbete med Bygdegårdarnas riksförbund på 
bygdegården i Idre den 26/9-1/10. De har kontaktat Malin 
och vill ha med samisk konst på utställningen. Malin är 
kallad på möte den 27 juni. 

f) Seniorresa är planerad igen i samarbete med kommuner i 
Praedtieh. Den här gången går resan till Funäsdalen över 
Flatruet den 29-31 augusti. 

g) Remiss. LoNM har under året varit under utredning och 
remissen kommer ut den 14 juni på remiss. Vi har tid på oss 
under sommaren att bearbeta och skicka in svar senast i 
september. Praedtieh kommer att samarbeta om detta. 

7. Språk- och kulturinventering. Praedtieh har gjort en gemensam språk 
och kulturinventering som läggs fram för beslut i kommunernas 
samrådsgrupper. Den innefattar den så kallade kartläggningen för tre 
olika områden, äldreomsorg, allmänheten (inklusive förskola) och 
kommunanställda. Samrådsgruppen beslutar att godkänna den för att 
skicka på översättning. Inventeringen kommer att genomföras varje år 
och ligga på hemsidan samt på samtliga kommunkontor. 

8. Översättartjänsten. Praedtieh har under några år nu haft en gemensam 
översättare. Nu har en del kommuner sagt upp tjänsten så det blir för 
dyrt för oss som är kvar. Samrådsgruppen beslutar att säga upp avtalet 
om en gemensam översättare innan sista juni 2017. 

9. Ansökan till Innebandy SM. Östersunds sameförening sökte medel till att 
planera och genomföra ett samemästerskap i Innebandy i april 2017. 
Eftersom detta möte blev uppskjutet har inte samiska samrådsgruppen i 
Älvdalen kunnat behandla ansökan. Nu är arrangemanget redan utfört. 

10. Kommunledningsmötet 29 maj. Kommunledningarna i de samiska 
förvaltningskommunerna har möten 1-2 gånger per år. Den här gången 
var det Älvdalens tur att arrangera mötet. Separata minnesanteckningar. 
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11 .Övriga frågor. 
a) Den samiska lärartjänsten har under åren varit väldigt svår eller 

nästan omöjlig att tillsätta. Under det senaste året har vi haft turen att 
ha en anställd som arbetet med den samiska undervisningen på 
skolan samt på förskolan i Idre. Rådet uppfattar att den samiska 
läraren har gjort ett mycket bra arbete och rådet anser att tjänsten 
måste ges de bästa förutsättningarna för att fortsätta ge undervisning 
i samiska till de samiska barnen. Planer och långsiktiga mål för att 
säkra den samiska undervisningen ska finnas och levas upp till. 

b) Budgetuppföljning mailas ut till samtliga i samiska samrådet. 

c) Rådet diskuterar vårt uppdrag, våra arbetsformer och innehåll i våra 
möten och konstaterar att arbetet planat ut de senaste åren och 
därmed tappat lite av stunsen. Vi uppdrar till rådets ledamöter att 
fundera över arbetsformer och innehåll som gör arbetet mer 
intressant igen. Hur gör vi för att komma ett steg vidare? 

12. Nästa möte är på förslag den 27 september. 

13. Mötet avslutas. 
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