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Verksamhetsberättelse 2014 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.
Merparten av Sameföreningens arrangemang sker i egen regi.
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 lyft 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. Samrådsmötena är för närvarande inställda i väntan
på hur Stockholms stad ställer sig till den hemställan som Sameföreningen har skickat till
Stockholms stad
Under 2014 arrangerade Sameföreningen aktiviteter för medlemmarna såsom samiskt
nationaldagsfirande, slöjdträffar, föreläsningar, fest med kulturella inslag med mera.
Sameföreningen har fortsatt fokusera på att försöka nå ut till samiska familjer med barn och
ungdomar. Föreningen vill mäkla kontakter mellan unga samer i Stockholm. Deltagarantalet
under de olika evenemangen brukar variera från tiotal besökare till över hundratalet personer
i alla åldrar.
Under verksamhetsåret ordnade Sameföreningen två föreningsmöten, årsmöte och
medlemsmöte.
Styrelsen har haft styrelsemöten. Medlemmarna har fått åtta medlemsutskick per ytpost. På
Sameföreningens webbsida sker kontinuerliga uppdateringar om aktualiteter för allmänhet
och med fördjupad information på den lösenordsskyddade sidan för medlemmar. Till
facebookgrupp Samer i Stockholm och facebooksidan Sameföreningen i Stockholm replikerar
vi information från webbsidan i syfte att nå nya medlemmar i Stockholmsområdet och
informera övriga Sápmi och andra intresserade om vad som händer i Stockholm.
Sameföreningen deltog i ombuds- års- och landsmöten som Sámiid Riikakasearvi och
Riksorganisation Same Ätnam höll. Representanter från styrelsen deltog i sammankomster på
Kanadas ambassad.
ANTAL MEDLEMMAR UPPNÅDDA 2014-12-31 var 393.
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STYRELSESAMMANTRÄDEN
Under 2014 hölls 10 styrelsemöten. Styrelsen har arbetat enligt föreningens stadgar.

INTRESSEPOLITISKT OCH OPINIONSBILDANDE ARBETE
Remisser och utredningar
Under året har Sameföreningen besvarat en remiss till Sametinget beträffande kulturpolitiskt
handlingsprogram. Ordförande och vice ordförande har intervjuats av Sametingets
näringslivsutredning.
Samråd och hemställan till Stockholms stad
Sameföreningen deltar kontinuerligt i samråd om frågor som rör samer i Stockholms stad i
enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det är Stockholms stad
som bjuder in Sameföreningen till mötena. För hösten ställdes samrådsmötena in i väntan på
besked om Sameföreningens hemställan, inskickad december 2013, om att Stockholms stad
ansöker hos regeringen att bli förvaltningskommun för det samiska.
Från andra kommuner i Stockholms län har kommit förfrågningar som tyder på att
kommunerna försöker hantera frågan om samråd med samer, ex vis i biblioteksfrågor.
Ombuds- och landsmöte
Sameföreningen har deltagit i ombuds- och landsmöte som Sámiid Riikakasearvi höll i
Umeå. Vidare har Sameföreningen deltagit i ombuds- och landsmöte som Riksorganisationen
Same Ätnam höll i Umeå.
Kanadas ambassad
Förening har varit inbjuden till samkväm på ambassaden vid flera tillfällen.
Ambassadörsparet deltog i ett matseminarium arrangerat av Sameföreningen och Slow Food
Sápmi.
Gruvdemonstration
Sameföreningen var med i gruvdemonstration 18 maj med andra samiska organisationer.
Stockholm Pride Festival
Sameföreningen var med i Stockholm Pride Parad med andra samiska organisationer.
PROGRAMVERKSAMHET
Två föreningsmöten anordnades, årsmöte i mars och medlemsmöte i oktober.
Nationaldagsfirande under samernas nationaldag den 6 februari
Nationaldagen inleddes med att den samiska flaggan hissades vid Stockholms stadshus. På
kvällen höll föreningen öppet hus för medlemmar och Nik Märak höll hyllningstalet.
Ulda med Ulla Pirttijärvi
Sameföreningen arrangerade en konsert med musikgruppen Ulda med Ulla Pirttijärvi.
Kött- och paltfest
Kött- och paltfesten hölls på festvåningen Två Grabbar och ett Kök i oktober.
Filmpremiär, Jojk
Sameföreningens medlemmar fick fri entré vid premiären av Maj Lis Skaltjes dokumentär om
jojk.
Samisk söndag – en seminarieserie
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Sameföreningen har under begreppet Samisk söndag vid flera tillfällen arrangerat aktiviteter
då det varit möjligt att ta del av samisk kultur. Seminarieserien belyser samisk forskning,
samisk kultur, samisk historia och samiska språk. Innehållet i årets seminarieserie tog upp
Två folk möts – Storuman (Lars Lönnback), Matseminarium i samarbete med Slow Food
Sápmi och Renlycka (Anneli Jonsson), Släktforskarverkstad med betoning på samiskt
ursprung (Inge Frisk), Stickkafé - Vantar från Norrbotten på Nordiska Muséet (Erika
Nordvall Falck), Möte med Forskarföreningen Norrsam (Marie Louise Engstrand),
Studiecirkel om samisk poesi (Antolina Gutierrez de Castro), Om Tvångsförflyttning och
varför vi förlorade vårt språk (Johannes Marainen).
Nationella minoriteters musikfestival
Samföreningen deltog i projektet 5 Folk Festival där Stockholmspubliken erbjöds tre
sommarkvällsprogram i Kungsträdgården och Hässelby Slott under juli och augusti med
inslag från de nationella minoriteternas musik- och danskultur. Sameföreningen bidrog med
utställningsföremål och informationsmaterial från Samiskt Informationscentrum samt
medlemmar som ställde upp som informatörer. Vid Hässselby slott förlängdes
informationsinsatsen med tre dagar.
Samarbeten
Samarbeten med samiska organisationer har genomförts med Saminuorra, Samiskt
Informationscentrum, Sameskolstyrelsen, Slow Food Sápmi, Queering Sápmi och Renlycka.
Sameföreningen har under året samarbetat med följande organisationer i Stockholm med
omnejd om marknadsföring och genomförande av arrangemang; Södra Teatern, Riksteatern,
Fältbiologerna, ABF i Stockholm, Folkets Bio, Biograf Zita, Fasching Jazzclub, Dansteaten,
Etnografiska Museet, Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond, Tornedalingarna i Stockholm,
Romani Glinda, Sverigefinska organisationer, Stallet, Dramatiska Teatern, Huge Fastigheter,
Upplands museum, Sensus, Svenska Kyrkan i Järfälla, Musikvalvet.

KURSER/UTBILDNING
Textil samisk slöjdcirkel – att skapa tillsammans
Samisk slöjd, eller Duodji, är en viktig del av den samiska kulturen och har ett starkt
symbolvärde för den samiska identiteten och ett starkt samband med livsstil och levnadssätt.
Samisk slöjd utgår från samiska traditioner, samiskt formtänkande, samiska mönster och
färger. Sameföreningen arrangerade två träffar där var och en arbetade med olika slöjdarter;
Slöjdcirkel i januari, och Stickkafé – fördjupning i oktober

INFORMATION
Medlemsinformation
Åtta utskick om föreningens aktiviteter har gått ut till medlemmarna under året med Postens
tryck- och utskickstjänst eBREV Webb. 239 (213) medlemmar har uppgett sin e-postadress
får via epost kontinuerligt nyhetsbrev med information om nya aktiviteter. Sameföreningens
webbplats har haft cirka 18 700 (9 500) unika sidvisningar under året. Facebooksidan
Sameföreningen i Stockholm är det 763 (586) personer som gillar. Facebooksidan har nått 30
000 unika personer som har sett sidan under facebookannonsering inför konserten med Ulda.
Facebookidentiteten Sameföreningen Stockholm har 950 (875) vänner.
Gruppen Samer i Stockholm hade vid årets slut ca 900 (760) medlemmar. Föreningen
bedömer att alla kommunikationskanaler behövs då medlemmar och allmänhet har olika
vanor och kunskap om att informera sig via sociala medier och Internet.
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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 annonsliknande 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 under året:
- Samiskt – kinesiskt dansprojekt på Dansteatern med Axel Andersson och Simon Issàt
Marainen
- San-Sápmi – Urfolksfusion på Etnografiska museet med bl a Simon Issát Marainen,
Axel Andersson, Katarina Barruk
- ÁRA på Stallet med Simon Issát Marainen
- MON LEAN DUHÁT JAGI/JAG ÄR TUSEN ÅR–20 på Dramaten
- Jon Henrik Fjellgrens konsert på Södra Teatern
- Jokkmokksdagarna i Huddinge
- Samisk förkristen religion, föreläsning på Sensus
- Biejve Niejdda – Solens Dotter, teaterföreställning på Musikvalvet
- Áillohaŝ – Solens son på Södra Teatern
- Árbi -traditionell kunskap i en modern tid, utställning på Länsmuseet i Uppland

ÖVRIGT
Vice ordförande deltog i Uppsam Vårsymposium.
Sameföreningen är medlemmar i Sámiid Riikakasearvi, Riksorganisationen Same Ätnam,
Giron Sámi Teáhter och Sáminourra.
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FÖRTROENDEVALDA 2014
Styrelsen
(vald år – avgångsår)
Carola Grahn; ordförande 2014-2016
Anna Harzell; kassör 2014-2015
Inge Frisk; ledamot (v ordf) 2014-2016
Pia Lindblom, ledamot 2013-2015
Kerstin Karlsson, ledamot 2014 - 2015
Lars-Ove Gavelin, suppleant 2014-2015
Marie Loiuse Engstrand, suppleant 2014-2015
Urban Thornberg, suppleant 2014-2015
Revisorer
Allan Axelsson, ledamot 2013-2015
Catharina Meurling Saitton, ledamot 2014-2016
Britt-Marie Hedström, suppleant 2013-2015
Dyveke Forsgren, suppleant 2014-2016
Valberedning
Eva Eastwood, sammankallande
Isabella Suorra

Ordförande

Vice ordförande

Carola Grahn

Inge Frisk
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