Sameföreningen i Stockholm - 2016 kort sammanfattat
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.
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. Sameföreningen har
deltagit i samråd med Stockholms stad och Huddinge kommun.
Under 2016 arrangerade Sameföreningen aktiviteter för medlemmarna såsom samiskt
nationaldagsfirande, föreläsningar, möten med andra urfolk, fester med kulturella inslag,
syjunta och samisk språkcirkel. Sameföreningen har fortsatt fokusera 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 2016 fått 7 medlemsutskick per ytpost. Medlemsbrev
via e-post kommer en gång i månaden. Sameföreningens 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. Vårt Instagram-konto SameforeningenStockholm innehåller bilder
från både medlemmar och styrelsen som beskriver det samiska livet och styrelsens arbete
med att främja detta.
Delar av Sameföreningens styrelse deltog i årsmöten som Riksorganisationerna SSR och
Same Ätnam höll under året.
Antal medlemmar 2016-12-31 var 477 (459) (siffra inom parentes avser förra året)

Stadgeenliga möten
Under verksamhetsåret 2016 höll Sameföreningen årsmöte och extra årsmöte. Styrelsen har
haft 12 styrelsemöten. Styrelsen har arbetat enligt föreningens stadgar.

Intressepolitiskt och opinionsbildande arbete
Remisser och utredningar
Sameföreningen har deltagit i Sametingets konferens om samisk sanningskommission i
oktober.
Samiskt kulturcenter Stockholm
Sameföreningen har haft kontakter med följande institutioner för utveckling av ett samiskt
kulturcenter i Stockholm: riksdag, Stockholms stad, Sametinget, Sverigefinska Kultur och
Aktivitetsföreningen i Stockholm och Föreningen Norden.
Språkpolitiskt arbete
Sameföreningen har arbetat med Stockholms läns landsting om information om hur
språkpaketet Giellaskurppo för nyblivna föräldrar distribueras i länet.
Samråd och hemställan till Stockholms stad om förvaltningsområde
Sameföreningen deltar i samråd om frågor som rör samer i Stockholms stad i enlighet med
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sameföreningen har skickat in underlag
till Stockholms Stad för behandling inför ansökan till att Stockholms kommun om att bli
samiskt förvaltningsområde. Under året har Stockholms stads tjänstemän återkommit med
frågor för att komplettera underlaget som styrelsen besvarat.
Ombuds- och landsmöte
Sameföreningen har deltagit i ombuds- och landsmöte som Same Ätnam och SSR höll i
Stockholm respektive i Kiruna.
Kanadas ambassad
Föreningen har deltagit på samkväm och föreläsningar på ambassaden vid flera tillfällen.

Sameföreningens programverksamhet
Underhållning/Nöje/Högtider
Nationaldagsfirande under samernas nationaldag den 6 februari
I samarbete med Sensus hölls en Berättarafton 5/2. Nationaldagen inleddes med att den
samiska flaggan hissades vid Stockholms stadshus, jojk framfördes och tal hölls av inbjuda
representanter från Stockholms stad. I samarbete med Etnografiska museet genomfördes ett
föreläsningsprogram om synlighet av det samiska på Stockholm med omnejds
visningsinstitutioner. Även Gaaltije och Lycksele Skogsmuseum deltog. Evenemanget
avslutades med tal av inbjudna politiker från Stockholms stad och Kanadas ambassadör
därefter underhållning av Jörgen Stenberg, Daniel Wikslund, Ylva Gustafsson och Ola
Gustafsson.
Teater
Teaterföreställningen Vahák genomfördes i slutet av april på Teater Pero.
Fester
Vårfest och Kött- och paltfesten hölls på Kleins Skolmat, Väderkvarnens serviceboende.
Närmare 300 personer deltog.

Möte med urfolk från Australien
Assisterande professor Frances Wylde med en grupp av 10 studenter från universitetet i
Adelaide guidades av representanter för Sameföreningen på Nordiska museets utställning,
Sapmi, och Historiska museets utställning Vikingar.
Nationella minoriteters musikfestival
Sameföreningen deltog i projektet 5 Folk Festival där Stockholmspubliken erbjöds program
vid Skarpnäcks kulturhus (Svenska nationaldagen 6/6) och Kungsträdgården (14/7 och 21/7)
med inslag från de nationella minoriteternas musik- och danskultur. De samiska inslagen; 6/6
Sara Ajnnak, 21/7 Nina och Kristina, 21/7 Katarina Barruk. Sameföreningen bidrog med
evenemangsvärdar, informationsmaterial från Samiskt Informationscentrum och medlemmar
som ställde upp som informatörer. Sameföreningens informatörer fick kontakt med cirka 900
personer bland tusentals åskådare.
Syjuntan
3 syjuntor genomfördes under hösten 2016 med deltagare i alla åldrar, föräldrar, små barn
och äldre. Syjuntan har haft ett tiotal deltagare vid varje träff som skett ungefär en gång i
månaden. Vid vissa av träffarna har deltagare läst samisk poesi och författare har visat upp
översatt litteratur till nordsamiska. Syjuntan är ett initiativ till att främja samisk slöjd och
knyta vänskapsband medlemmar mellan. Handarbete eller slöjd är inget krav för att medverka
på träffarna, utan en kopp kaffe och en trevlig pratstund räcker gott och väl.

Kurser/Utbildning/Föreläsningar
Skobandläggning
En kurs i skobandläggning hölls för 9 personer under två helger under ledning av Per
Wollberg.
Studiecirklar, språk och poesi
En studiecirkel i sydsamiska med tiotal deltagare har fortsatt sin verksamhet i samarbete med
ABF. Vidare slutfördes under våren och påbörjades under hösten studiecirklar om samisk
poesi i samarbete med ABF (Antolina Gutierrez de Castro), ca tiotal deltagare.
Samiska spår
Föreläsningsserien fortsatte under våren med föreläsningar av professor Lars-Gunnar Larsson
(Samer i Gästrikland), Åke Sandström (Samer på Holmön), Dr Bertil Marklund
(Skogssamer),

Samarbeten
Sameföreningen har under året samarbetat med följande organisationer i Stockholm med
omnejd om marknadsföring och genomförande av egna arrangemang; Uppsam, Stiftelsen
Kaija Anstensens Minnesfond, Tornedalingarna i Stockholm, É Romani Glinda,
Sverigefinska organisationer, Sensus Studieförbund, Svenska Kyrkan i Järfälla, Samelands
Fria universitet, närstående föreningar till Föreningen Norden i Stockholm, FN-föreningen,
Etnografiska museet, Samiskt Informationscentrum, Kulturhuset Unga Klara, Teater Pero.

Sameföreningens informationsverksamhet
Medlemsinformation
Tre utskick om föreningens aktiviteter har gått ut till medlemmarna under året med Postens
tryck- och utskickstjänst eBREV Webb. 305 (281) medlemmar har uppgett sin e-postadress
får via epost kontinuerligt nyhetsbrev med information om nya aktiviteter.
Föreningens hemsida gjordes om totalt under 2016 för att förenkla användningen för våra
medlemmar och andra intressenter. Det är 1365 (1093) personer som gillar Facebooksidan
Sameföreningen i Stockholm. Facebooksidan har setts av 176 000 personer som har sett
något innehåll från sidan. Gruppen Samer i Stockholm hade vid årets slut ca 1208 (1090).
Under 2015 öppnades även vårt Instagramkonto SameforeningenStockholm i syfte att nå
yngre publik, i nuläget är det 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.

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 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.
Samiska evenemang
Sameföreningen informerade och samarbetade om nedanstående samiska evenemang i
Stockholm med omnejd anordnade av andra än Sameföreningen under året:
● Etnografiska museet, samisk familjedag 7/2
● Giron Sámi Teáhters föreställning - barnteater Bullá Bullá
● Historiska Museet; Invigning av samiska delen av utställningen Vikingar
● Tomas Colbengtsson och Britta Marakatt, vernissage av deras samutställning
● Unga Klara i samband med Teaterföreställningen Vahák
● Mimi och Maxida Märaks konserter i Stockholm
● Gålmuks konserter
● Sensus studieförbunds föreläsning om duodji
● Sofia Jannoks konserter i Uppsala och Stockholm
● Samiska konstutställningar - kalvmärkning i midnattssolen och urfolk möts genom
konst
● Konserter med Ára
● Svenska kyrkans gudstjänster på samiska
● Jokkmokksdagarna i Huddinge

Övrigt
Sameföreningen är medlemmar i Sámiid Riikasearvi, Riksorganisationen Same Ätnam, Giron
Sámi Teáhter och Sáminourra.

Förtroendevalda 2016
Styrelsen
Namn, roll, vald år – avgångsår
Sara Leoni; ordförande 2016-2018
Leif Albinsson; kassör 2015-2017
Pia Lindblom; ledamot 2015-2017
Anja-Marja Eriksson; ledamot 2016-2018
Elin Tizihssane; ledamot 2016
Lars-Ove Gavelin; suppleant 2016
Inge Frisk; suppleant 2016-2018
Kristina Westerlund; suppleant 2016
Revisorer
Allan Axelsson; revisor 2015-2017
Catharina Meurling Saitton; revisor 2016-2018
Britt-Marie Hedström, suppleant 2015-2017
Inger Axiö Albinsson; suppleant 2016
Valberedning
Eva Eastwood, sammankallande
Isabella Suorra
Gunilla Märak
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