
 

 

                                                                                                                

Ordförande har ordet!  Stockholm 2016-02-23

Vänner! 

Tack för den fina uppslutningen vid flagghissningen 

6 februari, och den fina kvällen vi hade tillsammans! 

Vilket gäng! Så mycket kärlek! 

Och nu är det dags för Årsmöte den 17 mars 2018. 

Varmt välkomna! 

Känner du att just du vill vara med i styrelsearbetet? 

Det är bara att höra av sig! Du behövs! 

Vi ses och går igenom vårt tänkta arbetsår 

tillsammans.  

 

 

 

Vad vill ni, vad kan vi åstadkomma tillsammans? 

Vilka ska representera Sameföreningen en tid 

framöver? 

För allt engagemang behövs, att vi alla arbetar för ett 

levande Sápmi i Stockholm! Alla efter sin förmåga! 

Jag ser fram emot kaffedrickarmöten, roliga 

samarbeten och endel musik och slöjd! Och 

framförallt, samvaro! 

Kramar/Nik 

Vi ses! 
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Årsmöte för Sameföreningen i Stockholm 

Kallelse till årsmöte i Sameföreningen i 

Stockholm 

Tid: lördag 17 mars 2018 kl. 14.00–17.00 

Plats: Linjalens kvarterslokal, Åsögatan 79  

(samma lokal som Sametingsvalets vallokal i Stockholm,  

ingång från Siargatan) 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Justering av röstlängd efter medlemsförteckning 

3. Beslut om mötet är behörigt utlyst, dvs. har 

utlysts enligt stadgarna 

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare  

5. Val av två protokolljusterare och två 

rösträknare 

6. Fastställande av dagordning 

7. Styrelsens Resultat- och balansräkning samt 

Verksamhetsberättelse för innevarande 

räkenskapsår 

8. Revisionsberättelse  

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 

revisionen avser 

10. Fastställande av medlemsavgifter för 

nästkommande verksamhetsår 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

kommande verksamhetsår 

12. Val av styrelseordförande och kassör 

13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant 

14. Val av revisor samt suppleant 

15. Val av valberedare 

16. Val av festkommitté 

17. Beslut om propositioner (förslag från styrelsen) 

a. stadgeändring 

18. Beslut av motioner (inkomna från medlemmar, 

behandlade av styrelsen) 

a. Valberedningens förslag om 

styrelsearvoden 

b. Ola Bergdahl 

19. Övriga frågor (endast som information eller 

diskussion, ej för beslut) 

Välkomna! 

Nik Märak, Ordförande 

Förslag - Verksamhetsberättelse 2017 
Sameföreningen i Stockholm 

Sammanfattning 

Sameföreningen är en ideell förening vars idé 

bygger på att medlemmarna arbetar ideellt med 

föreningens verksamhet. Helt avgörande för att 

planerade aktiviteter ska gå att genomföra är att det 

finns ett engagemang hos medlemmar att arbeta och 

att delta i evenemangen. Det samiska språket är 

viktigt för identiteten. Sameföreningen har på olika 

sätt fört fram vikten av att ha tillgång till språket i 

förskola och skola. Sameföreningen försöker på 

olika sätt lyfta fram barnperspektivet i såväl 

medlemsaktiviteter som publika evenemang. 

Sameföreningen har deltagit i samråd med 

Stockholms stad och Stockholms Läns Landsting. 

Under året fattade Stockholms stad beslut att uppgå i 

samiskt förvaltningsområde enligt hemställan som 

sameföreningen skickade till Stockholm stad 2013. 

I samverkan med myndigheter, institutioner och 

andra föreningar arrangerade föreningen olika 

evenemang. Sameföreningen lyfter fram samernas 

situation som urfolk, ökar förståelsen och kunskapen 

om samiska språk, samisk kultur, historia och 

samhälle.  

Under 2017 arrangerade Sameföreningen aktiviteter 

för medlemmarna såsom samiskt 

nationaldagsfirande, föreläsningar, möten med andra 

urfolk, fester med kulturella inslag, syjunta, 

poesicirkel. Sameföreningen har fortsatt fokuserat på 

att försöka nå ut till samiska familjer med barn och 

ungdomar genom att göra våra olika evenemang 

familjevänliga och barnanpassade. Deltagarantalet 

under de olika evenemangen brukar variera från 

tiotal besökare till över hundratalet personer i alla 

åldrar. 

Sameföreningens medlemmar har under 2017 fått 6 

medlemsutskick per ytpost. Medlemsbrev via e-post 

kommer cirka en gång en gång i månaden. 

Sameföreningen i Stockholms hemsida uppdateras 

med händelser, evenemang och information som vi 

tror att våra medlemmar och allmänheten är 

intresserade av.  

På våra lösenordsskyddade medlemssidor finns 

information speciellt riktad till våra medlemmar, 

förmåner så som våra medlemsevenemang och 

medlemsrabatter.  

På vår Facebook-sida Sameföreningen i Stockholm 

publiceras information som vi snabbt vill ska nå våra 

medlemmar och allmänheten då sociala medier är en 

stor del av det moderna livet. I det flesta fall delas 

den informationen också till facebookgruppen Samer 

i Stockholm som administreras av styrelsen.  

(Fortsätter på sida 3)  
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(Fortsättning från sida 2) 

Vårt Instagram-konto SameforeningenStockholm 

innehåller bilder från både medlemmar och styrelsen 

som beskriver det samiska livet och styrelsens arbete 

med att främja detta.  

Antal medlemmar 2017-12-31 var 432 (477) (siffra 

inom parentes avser förra året) 

Medlemskap i samiska organisationer 

Sameföreningen är medlemmar i Sámiid 

Riikasearvi, Riksorganisationen Same Ätnam, Giron 

Sámi Teáhter och Sáminourra. 

Stadgeenliga möten 

Under verksamhetsåret 2017 höll Sameföreningen 

årsmöte och extra årsmöte. Styrelsen har haft 11 

styrelsemöten. Styrelsen har arbetat enligt 

föreningens stadgar. 

Sammanhållande medlemsaktiviteter 

Kött- och Paltfesten 

Sameföreningens Kött- och paltfesten hölls på 

Kleins Skolmat i november. 100 personer deltog. 

Nationaldagsfirande under samernas nationaldag den 

6 februari 

Ett filmprogram visades för allmänheten på Bio 

Klara i Stadsteatern Kulturhuset 4 och 6/2. Ett 

medlemsevenemang för firande av nationaldagen 

genomfördes på kvällen 5/2. Cariola Rosdotter och 

Timothy Forsberg underhöll. Nationaldagen inleddes 

med att den samiska flaggan hissades vid 

Stockholms stadshus, jojk framfördes och tal hölls 

av inbjudna representanter från Stockholms stad.  

Syjuntan 

9 syjuntor genomfördes under 2017 med deltagare i 

alla åldrar, föräldrar, små barn och äldre. Syjuntan är 

ett initiativ till att främja samisk slöjd och att lära 

känna andra medlemmar. Handarbete eller slöjd är 

inget krav för att medverka på träffarna, utan en 

kopp kaffe och en trevlig pratstund räcker gott och 

väl. Kristina Modée driver syjuntan. 

Studiecirklar, språk och poesi  

Carola Magnusson tog över ledarskapet för 

poesigruppen. Gruppen har framträtt på 

sameföreningens evenemang som Kött- och 

Paltfesten, flaggceremonin och 

Nationaldagsevenemanget. 

Intressepolitiskt och opinionsbildande arbete 

Remisser och utredningar 

Sameföreningen har deltagit i remiss om Stärkt 

minoritetspolitik. 

Samiskt kulturcentrum Stockholm 

I januari gjordes uppvaktning av Stockholms stads 

kulturborgarråd tillsammans med ordförande för 

Sametingets styrelse och direktören för Giron Sámi 

Teáhter. Efter sametingsvalet aktualiserades frågan 

med den nytillsatta Sametingets styrelsens 

representant för kulturfrågor. 

Språkpolitiskt arbete 

Sameföreningen deltar i samråd om frågor som rör 

samer i Stockholms stad i enlighet med lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Stockholms stads politiska ledning har beslutat att 

ansöka om att uppgå samiskt förvaltningsområde 

under 2018 med effekt från 2019. Sameföreningen 

deltog i samråd inför beslutet. Landstinget; samråd 

om regional kulturstrategi och samråd om hur 

Stockholms stads ansökan om upptagande i samiskt 

förvaltningsområde kommer att påverka landstinget  

Rasism 

Sameföreningen deltog på Postkolonialt Forum med 

en workshop i oktober 2017 på Mångkulturellt 

Centrum i Fittja arrangerat av ABF. Forumets mål 

var att förena olika organisationer som arbetar mot 

rasism i samhället och tillsammans hitta strategier 

för ett samhälle fritt från rasism i olika former. 

Sameföreningens bidrag var i form av en workshop 

som hade som syfte att synliggöra den egna makten 

samt att hitta strategier för att arbeta mot den värld 

vi önskar leva i tillsammans. Workshopen 

uppskattades av deltagarna och forumet gav 

möjlighet att ta del av andras kamp och strategier i 

mötet med rasism i samhället. 

Ombuds- och landsmöte 

Sameföreningen har deltagit i ombuds- och 

landsmöte som SSR höll Arvidsjaur. Ingen 

representant skickades till Same Ätnams landsmöte. 

Kanadas ambassad 

Föreningen har deltagit i samkväm och föreläsningar 

på ambassaden vid flera tillfällen. I samband med 

Kanadas generalguvernörs statsbesök deltog 

sameföreningen med två representanter i den 

traditionsenliga lunchen som Stockholms stad 

anordnar under statsbesök. 

Australiens ambassad 

Med ny ambassadör på posten, med djup kunskap 

om aboriginerna, har kontakterna tagit fart med bl a 

oannonserad närvaro av ambassadören vid 

flaggceremonin vid stadshuset, under 

CO2lonialNATIONs gästspel och vid Australiens 

melodischlagerfestivalsdeltagares besök i Sverige. 

Valdebatt  

Valdebatt inför Sametingsvalet arrangerades på 

teater Unga Klara i början av maj. 

Frågor till föreningen från allmänheten 

Föreningen får väldigt många frågor från skolor, 

universitet, journalister, myndigheter och 

allmänheten om att informera om samer i olika 

sammanhang. Föreningen förmedlar frågorna vidare  

(Fortsätter på sida 4)  
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(Fortsättning från sida 3) 

genom annons-liknande information på webbaserade 

medlemssidor eller via direktkontakt. De flesta 

inkomna frågor under året har besvarats bland annat 

genom intervjuer av styrelsen eller medlemmar. Det 

är en viktig del av föreningsarbetet att sprida 

kunskap om oss samer. 

Sameföreningens programverksamhet 

Internationella Kvinnodagen á la Sápmi 

Kvinnodagen firades genom att lyfta samiska 

kvinnor från olika generationer. Lokalen hade 

dekorerats med stora riskus i form av kvinnotecken 

av Lina Lindberg Jirlén. I högtalarna spelades 

kvinnliga samiska musiker, i entrén serverade Marja 

Thomasson Ek från renprodukter god mat. Publiken 

fick höra på berättelser av systrarna Nik och Nilla 

Märak och detta följdes av ett panelsamtal med Nik 

Märak, Gudrun Thommasson Ek och Sara Ajnnak 

om att vara same och kvinna. Sara Ajnnak avslutade 

kvällen med en härlig konsert. 

Teater 

Teaterföreställningen CO2lonialNATION 

genomfördes i början av maj på teater Unga Klara. I 

samband med föreställningen gjordes en workshop 

på pjäsens tema. 

Nationella minoriteters musikfestival 

Sameföreningen deltog i projektet 5 Folk Festival 

där Stockholmspubliken erbjöds program vid 

Skarpnäcks kulturhus (Svenska nationaldagen 6/6) 

och i Kungsträdgården (5/7 och 19/7) med inslag 

från de nationella minoriteternas musik- och 

danskultur. De samiska inslagen; 6/6 Gålmuk, 5/7 

Gålmuk med Mikalel Pirak, 19/7 Gålmuk med 

Lismari Hjortfors. Sameföreningen bidrog med 

evenemangsvärdar, informationsmaterial från 

Samiskt Informationscentrum och medlemmar som 

ställde upp som informatörer. Sameföreningens 

informatörer fick kontakt med cirka 600 personer 

bland tusentals åskådare.

Medlem berättar 

Föreläsningsserie under hösten med bidrag från 

medlemmar utfördes av Ylva Gustafsson, Jonas M 

Nordin och Gunilla Larsson 

Samarbeten 

Sameföreningen har under året samarbetat med 

följande organisationer i Stockholm med omnejd om 

genomförande av egna arrangemang; É Romani 

Glinda, Samelands Fria universitet, Kulturhuset 

Unga Klara, ABF, Postkolonialt Forum, Sametingets 

Kulturnämnd, Stockholms stad 

Kommunikation 

Sju utskick om föreningens aktiviteter har gått ut till 

medlemmarna under året med Postens tryck- och 

utskickstjänst eBREV Webb. 281 (305) medlemmar 

har uppgett sin e-postadress får via epost 

kontinuerligt nyhetsbrev med information om nya 

aktiviteter.  

Sameföreningens hemsida är basen för föreningens 

e-postkommunikation med sina medlemmar. Det är 

1667 (1365) personer som gillar Facebooksidan 

Sameföreningen i Stockholm. Gruppen Samer i 

Stockholm hade vid årets slut 1337 (1208) 

medlemmar.  Instagramkonto 

SameforeningenStockholm som når en yngre publik, 

hara 457 (306) följare. Styrelsen bedömer att alla 

kommunikationskanaler behövs då medlemmar och 

allmänhet har olika vanor och kunskap om att 

informera sig via sociala medier och Internet. 

 

 

 

Information om evenemang för medlemmar, samer 

och allmänhet 

Sameföreningen informerade under året om 

nedanstående organisationers evenemang med 

relevans för våra medlemmar, samer och allmänhet 

intresserad av samisk kultur: 

 

Filmen Sameblod 

Stockholms filmfestival 

Delli Mae 

Nordiska rådet 

Mångkulturellt Centrum i Fittja 

Amerikas Förenta Staters 

ambassad 

Fotografiska museet 

Gröna Lund 

Civil Rights Defenders 

Naturens rättigheter 

Kitok 

Sameradion 

Stockholm Pride Parade 

Konstfack 

Kista Stadsbibliotek 

Svenska Samernas Riksförbund 

Romerna 

Same SM 

Sverigefinska föreningarna i 

Stockholm 

Samelands Fria universitet 

Samiskt konfirmandläger 

Gaaltije sommarkurs 

Mari Boine konsert 

Sveriges Television 

Sameslöjdstiftelsen 

Hemslöjden i Stockholm 

ETC Bokcafé 

Latinamerikagrupperna 

Sveriges Lantbruksuniversitet 

ABF 

Postkolonialt Forum 

Hugo Valentin centrum i Uppsala 

Samisk litteraturfestival 

Medelhavsmuseet 

Nordiska museet 

Vasamuseet 

Jokkmokksdagarna i Huddinge 

Svenska kyrkan 

Mapuche Documentation Center, 

Ñuke Mapu och La Ruka 

Utbildningsradion 

Tornedalingar i Stockholm 

Stockholms universitet, 

statsvetenskapliga institutionen 

Filmen Mumin på samiska i 

Stockholm
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Förtroendevalda 2017 

Styrelsen        

Namn, roll, vald år – avgångsår 

Sara Leoni; ordförande 2016-2018 (avgick aug. 

2017) 

Nik Märak; ordförande, 2016-2018 (vald dec. 2017) 

Lars-Ove Gavelin; kassör 2017-2019 

Maria Meurling; ledamot 2017-2019 

Carina Lindmark; ledamot 2016-2018 (avg. juli 

2017) 

Marie Klemetsson; ledamot 2016-2018 (vald dec. 

2017) 

Elin Tizihssane; ledamot 2017-2019 

Kristina Modée; suppleant 2016-2018 

Emma Göransson; suppleant 2016-2018 

Revisorer 

Inger Lundmark; revisor 2017-2019 (avgick 

december 2017, Inger Axiö Albinsson trädde in)  

Catharina Meurling Saitton; revisor 2016-2018 

Dyveke Forsgren, suppleant 2017-2019 

Inger Axiö Albinsson; suppleant 2016-2018 

Valberedning  

Inge Frisk, sammankallande 

Gunilla Märak. Ledamot 

Festkommitté 

Catharina Eira Olsen 

Erik Ryrlind 

 

Stockholm 2018 -    -    

 
 

 
 

Nik Märak Lars-Ove Gavelin 

Ordförande Kassör 

  

  

Maria Meurling Marie Klemetsson 

Ledamot Ledamot 

  

  

Elin Tizihssane 
 

Ledamot  

 

 

 

Valberedningens förslag till val för årsmötet 

2018 
Namn, roll, vald år – avgångsår 
Nik Märak; ordförande, 2018-2020  
Marie Klemetsson; ledamot 2018 - 2020  
Emma Göransson (fyllnadsval); ledamot 2017-2019 
Kristina Modée; suppleant 2018-2020 
vakant; suppleant 2018-2020 
 

Sitter kvar på sina mandat 

Lars-Ove Gavelin; kassör 2017-2019 
Maria Meurling; ledamot 2017-2019 
  
Revisorer 
Inger Axiö Albinsson (fyllnadsval); revisor 2017-

2019  
Dyveke Forsgren (nyval); revisor 2018-2020 
vakant, suppleant 2017-2019 
vakant; suppleant 2018-2020 

 

Propositioner: 

Styrelsens förslag till stadgeändringar. 

§ 3 Medlemskap och medlemsavgifter  

Förslag till ändring av stödmedlems valbarhet och 

förtydligande av stödmedlems begränsade rösträtt. 

Nuvarande lydelse: "Stödmedlem har ingen rösträtt 

och är inte valbar till styrelsen" 

Förslag till ny lydelse: "Stödmedlem har ingen 

rösträtt på årsmöten. Stödmedlem är valbar till 

styrelsen." 

Motivering: Syftet är att öka bredden av kandidater 

till engagerat styrelsearbete. Det är fortfarande 

samer som väljer styrelseledamöter. Därigenom är 

det fortfarande samer som styr föreningsstyrelsens 

sammansättning. 

§ 10 Ordinarie årsmöte 

Förslag: Inskjutning av nytt ärende som ska 

behandlas vid ordinarie årsmöte och ändring av 

efterföljande ärende 

Nuvarande lydelse i normal stil. Förslag till ny 

lydelse (fetstil).  

• Fastställande av medlemsavgifter för 

nästkommande verksamhetsår  

• Valberedningens förslag till styrelsearvoden 

• Fastställande av verksamhetsplan, styrelsearvoden 

och budget kommande verksamhetsår 

Motivering: När styrelsearvode har föreslagits har 

det gjorts av medlem i valberedningen under 

punkten "Beslut av motioner,,,,". Det är opraktiskt 

att fatta ett sådant beslut så sent under årsmötet när 

det har påverkan på den budget som då har fastställts 

tidigare under årsmötet. 

(fortsätter på sidan 6) 
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 (fortsättning från sidan 5) 

§ 14 Regler för ändring av stadgarna 

Förslag: skapa klarhet för vilken sorts möten som 

krävs för att genomföra ändringar av stadgarna. 

Nuvarande lydelse "Beslut om stadgeändring sker 

med 2/3-majoritet på två på varandra följande 

medlemsmöten, med minst tre månaders mellanrum, 

varav det ena ska vara ordinarie årsmöte." 

Förslag till ny lydelse "Beslut om stadgeändring sker 

med 2/3-majoritet på två på varandra följande 

årsmöten, med minst tre månaders mellanrum, 

varav det ena ska vara ordinarie årsmöte." 

Motivering: Undvika oklarheter om medlemsmöte 

som styrelsen har kallat till är extra årsmöte och 

därmed beslutande. Medlemsmöten är enligt 

föreningens praxis informerande och rådgörande. 

Styrelsen tar intryck av medlemmarnas opinion och 

fattar beslut inom ramen för sina styrelsemöten. 

 

Motioner: 

Valberedningen föreslår styrelsearvoden enligt 

följande: 

- Ordförande; 400 kr per styrelsemöte 

- Övriga ledamöter: 250 kr per styrelsemöte 

- Närvaro under mötet krävs. Dokumenteras i 

styrelseprotokoll. 

- Ersättning utgår för högst 11 stadgeenliga 

styrelsemöten   

Kostnadseffekt: 

Om närvaro i genomsnitt: 6 ledamöter per styrelse-

möte, ca 2.200 kr per möte inklusive sociala 

avgifter. 

Totalkostnad: ca 24.000 kr 

Motivering: Att delta i styrelsearbete är inte bara att 

delta i styrelsemöten. Det är också kontaktarbeten 

per epost och telefon mellan mötena samt i bland 

personliga möten med myndigheter, företag och 

organisationer som föreningen engagerar eller 

engageras av för att genomföra verksamhet för sina 

medlemmar. I bland kommer det egna lönearbetet 

eller näringsverksamheten i kläm med inkomst-

bortfall som följd. Arvodet kan självklart inte ge 

100% kostnadstäckning för inkomstbortfall utan 

syftar till att ge erkänsla och viss kompensation till 

de som engagerar sig. 

 

Ola Bergdahls motion (se nästa sida): 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsens utgångspunkt i detta yttrande är att 

Sameföreningen i Stockholm skall synliggöra, lyfta 

och stötta samiska frågor i många sammanhang. 

Bland annat lyfta att vithetsnormen på många sätt 

inte fungerar som motpol då det även finns vita 

förtryckta. Som tidigare beskrivet i verksamhets-

berättelsen var ABF arrangör av evenemanget på 

Mångkulturellt Centrum i Fittja, en politikerstyrd 

organisation. 

Kommentar till motionens yrkanden: 

1. Ett av årsmötesdeltagarnas fördömande av 

styrelsens agerande skapar bara olust och 

negativa känslor hos dem som försöker 

driva sameföreningen framåt på sin fritid. 

Låt oss hellre ha en dialog om omständig-

heterna under emotionellt korrekta former. 

2. Reprimand som sanktion mot styrelsen finns 

inte beskriven i stadgarna eller att tidigare 

årsmöten skulle ha tagit något beslut om vad 

sådan skulle innebära. 

3. Se svar 1 och 2. 

Styrelsens förslag till årsmötesbeslut: avslag av 

samtliga yrkanden i motionen. 
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Ola Bergdahls motion: 
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Förslag till verksamhetsplan Sameföreningen i Stockholm 2018 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅL 

 

Sameföreningen ska: 

• verka för att stärka den samiska identiteten och de samiska språken 

• skapa forum och mötesplatser för sameföreningens medlemmar, för samer i Stockholm med 

omnejd såväl som för samer med annan bostadsort  

• förbättra och underlätta sammanhållningen samer emellan 

• arrangera aktiviteter som bidrar till att samiska kulturyttringar såsom jojk, teater, hantverk, 

matkultur, slöjd, litteratur, musik, konst och språk blir synliga i Stockholms stad med 

omnejd. 

• engagera och verka för att samiska och andra urfolksfrågor blir belysta 

• utveckla och arrangera offentliga publika sammankomster för medlemmarna och 

allmänheten i Stockholm med omnejd  

• söka nya forum för att sprida kunskap om samisk kultur 

• arbeta med intressepolitiska frågor och verka opinionsbildande 

 

 

 

 
 

                                    Vision 

Tillsammans främjar vi kunskap och aktning för den 

samiska kulturens egenart och värde. Vi stärker den 

samiska identiteten och samhörigheten.  
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Bakgrund till framåtsyftande aktivitetsplan 
Styrelsen för sameföreningen i Stockholm är en i huvudsak ideellt arbetande styrelse. Erbjudanden om 

samarbeten, myndighetskontakter, aktiviteter, möten, och projekt haglar över styrelsen utöver den 

samordning och administration av resurser som behövs för att driva den verksamhet vi traditionellt genomför 

och kommunicerar om. Ofta är tillgänglighet på dagtid ett krav. 

2018 är ett märkesår i Samernas och stockholmssamernas historia. Det är 100 år sedan den första svenska 

samekonferensen hölls i Staare (Östersund).  

Sameföreningen söker kontinuerligt efter nya samarbetspartners som vill verka för att sprida kunskap om 

samer, om urfolk och om nationella minoriteter. Det påbörjade arbetet att verka för Samiskt Centrum i 

Stockholm kan bli en möjliggörare för sådana eftersöka samarbeten. 

Därför avser sameföreningen att under våren och sommaren 2018 skapa en plan, själv tillskjuta medel och 

söka medel för nödvändiga projekt och samarbeten för 2018 och 2019 som samtidigt som den investerar i 

utveckling av verksamheten. Målet som föreslås att ingå i verksamhetsplanen är att verksamheten och budget 

under 2018 kan bära arvodering av medlemmar i viss omfattning för den dagliga verksamhetsledningen för 

att stödja den framåtsyftande verksamhetsutvecklingen för föreningen enligt medan samt stöd för 

etableringen av ett Samiskt Centrum i Stockholm. 

 

Framåtsyftande aktiviteter 2018 
 

Genomföra fler opretentiösa aktiviteter, inklusive den traditionella Kött- och Paltfesten, som fördjupar 

medlemmarnas engagemang i föreningen och kännedom om varandra.  

Intensifiera kontakter med Sametingets styrelse om samordning av dess etableringsplaner i Stockholm med 

Sameföreningen i Stockholms planer om Samiskt centrum i Stockholm 

Följa Sverigefinska Aktivitets- och Kulturföreningens och Sverigefinska skolans initiativ till utveckling av 

föreningslokaler vid Fridhemsplan 

Identifiera andra tänkbara samarbetspartners om lokaler och verksamhet för Samiskt centrum i Stockholm 

Följa, påverka samt informera om Stockholms stads planer för etablering av samisk förvaltningskommun 

Under året söka extern finansiering för följande initiativ: 

 

- Stötta Giron Sámi Teáhters initiativ till ökad närvaro i Stockholm; gästspel med vuxenteater, 

barnteater och språkpedagogik. 

 

- Program för kunskapsökande aktiviteter att genomföras under hösten 2018. 

 

- Samisk afton, ett berättarprogram på Södra Teater, genomföras under hösten 2018 

 

- Workshopshelg som stärker samarbete mellan samer och sameföreningar i hela Sápmi samt skapar 

förankring om planer för Samiskt centrum i Stockholm 

 

Under våren och sommaren 2018  

 

- Utveckla verksamhetsplan för 2019-2021 

 

- Söka treårigt verksamhetsbidrag för 2019 - 2021 hos Stockholms stads kulturnämnd såväl som hos 

Stockholms läns Landstings kulturnämnd 

 

Uppvakta utnämnd kulturminister efter riksdagsvalet i september för att redovisa sameföreningens planer för 

Samiskt centrum i Stockholm 

 

Tillsätta arvoderad resurs 20% av heltid från 2018-05-01 för att stötta ovan angivna initiativ 

 


