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Antal medlemmar 2017-12-3I var 432 (477) (siffra
inom parentes avser ftirra året)

Verksa m hets be rätte lse 20 17
Sameföreningen i Stockholm
Sammanfattning
Sameforeningen är en ideell forening vars idd
bygger på att medlemmarna arbetar ideellt med
fiireningens verksamhet. Helt avgörande ftir att
planerade aktiviteter ska gå att genomforaär att det
finns ett engagemang hos medlemmar att arbeta och
att delta i evenemangen. Det samiska språket är
viktigt ftir identiteten. Sameftireningen har på olika
sätt ft)rt fram vikten av att ha tillgång till språket i
forskola och skola. Sameftireningen ftirsöker på
olika sätt lyfta fram barnperspektivet i såväl
medlemsaktivitetei som publika evenemang.
Sameforeningen har deltagit i samråd med,
Stockholms stad och Stockholms Läns Landsting.
Under aret fattade Stockholms stad beslut att uppgå
samiskt forvaltningsområde enligt hemställan som
samefibreningen skickade till Stockholm stad 2013.

Medlemskap i samiska organisationer
Sameforeningen är medlemmar i Såmiid
Riikasearvi, Riksorganisationen Same Ätnam, Giron
Såmi Teåhter och Säminouffa.
Stadgeenliga möten
Under verksamhet sär et 20 17 höll S ameforeningen
årsmöte och extra årsmöte. Styrelsen har haft 1l
styrelsemöten. Styrelsen har arbetat enligt
foreningens stadgar.

Sammanhållande medlemsaktiviteter

i

I samverkan med myndigheter, institutioner och
andra ftireningar arrangerade foreningen olika
evenemang. Sameftireningen lyfter fram samernas
situation som urfolk, ökar ftirståelsen och kunskapen
om samiska språk, samisk kultur, historia och
samhälle.

Under 2017 arcangerade Samefiireningen aktiviteter

for medlemmarna såsom samiskt
nationaldagsfirande, ftireläsningar, möten med andra
urfolk, fester med kulturella inslag, syjunta,
poesicirkel. Sameftireningen har fortsatt fokuserat på
att forsöka nå ut till samiska familjer med barn och
ungdomar genom att göra våra olika evenernang
familj eveinliga och barnanpassade. Deltagarantalet
under de olika evenemangen brukar variera från
tiotal besökare till över hundratalet personer i alla
åldrar.
Sameforeningens medlemmar har under 2017 fått 6
medlemsutskick per )tpost. Medlemsbrev via e-post
kommer cirka en gång en gång i månaden.
Sameforeningen i Stockh olms hem sida uppdateras
med händelser, evenemang och information som vi
tror att vå,ra medlemmar och allmänheten är
intresserade av.
Pä vära lösenordss§ddade medlemssidor finns

information speciellt riktad till våra medlemmar,
ftirmåner 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 iir 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 S amefor eningen Stoc kholm
innehåller bilder från både medlemmar och styrelsen
som beskriver det samiska livet och styrelsens arbete
med att främja detta.
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Kött- och Paltfesten
Sameforeningens 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 612-Ett
medlemsevenemang ftir firande av nationaldagen
genomfiirdes på kvällen 512. Cariola Rosdotter och
Timothy Forsberg underhöll. Nationaldagen inleddes
med att den samiska flaggan hissades vid
Stockholms stadshus, jojk framfordes och tal hölls
av inbjudna representanter från Stockholms stad.
Syjuntan
9 syjuntor genomft)rdes under 2017 med deltagare i
alla äldrar, ftiräldrar, små barn och äldre. Syjuntan är
ett initiativ till att främja samisk slöjd och attlära
känna andra medlemmar. Handarbete eller slöjd iir
inget krav for att medverka päträffama. utan en
kopp kaffe och en trevlig pratstund räcker gott och
väI. Kristina Modde driver syjuntan.
Studiecirklar. språk och poesi
Carola Magnusson tog över ledarskapet ftir
poesigruppen. Gruppen har framträtt på
sameftireningens evenemang som Kött- och
Paltfesten, fl aggceremonin och
National dagsevenemanget.

Intressepolitiskt och opinionsbildande arbete
Remisser och utredningar
Sameforeningen har deltagit i remiss om Stärftt

minoritetspolitik.
Samiskt kulturcentrum Stockholm

januari gjordes uppvaktning av Stockholms stads
kulturborgarråd tillsammans med ordftlrande for
Sametingets styrelse och direktören for Giron Siämi
Teiähter. Efter sametingsvalet aktualiserades frågan
med den nytillsatta Sametingets styrelsens
representant for kulturfrågor.
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Språkpolitiskt arbete
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Sameforeningen 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 forvaltningsområde
under 2018 med effekt frän2019. Sameftireningen
deltog i samråd infor beslutet. Landstinget; samråd
om regional kulturstrategi och samråd om hur
Stockholms stads ansökan om upptagande i samiskt
ftirvaltningsområde kommer aff påverka landstinget
Rasism
Samefloreningen deltog på Postkolonialt Forum med
i oktober 2017 pä Mångkulturellt
Centrum i Fittja anangerat av ABF. Forumets mål
en workshop

var att förena olika organisationer som arbetar mot
rasism i samhället och tillsammans hitta strategier
ft)r ett samhälle fritt från rasism i olika former.
Samefloreningens bidrag var i form av en workshop
som hade som syfte att synliggöra den egna makten
samt att hitta strategier ftir 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
Sameforeningen har deltagit i ombuds- och
landsmöte som SSR holl Arvidsjaur. Ingen
representant skickades till Same Ätnams landsmöte.
Kanadas ambassad

Föreningen har deltagit
på ambassaden vid flera

i samkväm och loreläsningar
tillftillen. 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.
Valdebaft

Valdebatt

infrr

Sametingsvalet arrangerades på
teater Unga Klara i borjan av maj.
Frågor

till foreningen från allmänheten

Föreningen fär väldigt många frågor från skolor,
universitet, journalister, myndigheter och
allmänheten om att informera om samer i olika
sammanhang. Föreningen formedlar 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

viktig del av foreningsarbetet att sprida

kunskap om oss samer.

Sameftireningens programverksamhet
Internationella Kvinnodagen å la Säpmi
Kvinnodagen firades genom att lyfta samiska
kvinnor från olika generationer. Lokalen hade
dekorerats med stora riskus i form av kvinnotecken
av Lina Lindberg Jirl6n. I högtalarna spelades
kvinnliga samiska musiker, i entrdn serverade Marja
Thomasson Ek från renprodukter god mat. Publiken

fick höra på berättelser av systrarna Nik och Nilla
Miirak och detta foljdes av ett panelsamtal med Nik
Miirak, Gudrun Thommasson Ek och Sara Ajnnak
om att vara same och kvinna. Sara Ajnnak avslutade
kvällen med en härlig konsert.
Teater
Teaterforestiillnin gen CO2 lonialNATION
genomft)rdes i början av maj på teater Unga Klara. I
samband med ft)reställningen gjordes en workshop
på pjäsens tema.

Nationella minoriteters musikfestival
Sameftireningen deltog i projektet 5 Folk Festival
där Stockholmspubliken erbjöds program vid
Skarpnäcks kulturhus ( Sven ska nationaldag en 6 I 6)
och i Kungsträdgården (517 och l9/7) med inslag
från de nationella minoriteternas musik- och
danskultur. De samiska inslagen; 616 Gälmuk,5l7
Gålmuk med Mikalel Pirak, l9/7 Gälmuk med
Lismari Hjortfors. Sameforeningen bidrog med
evenemangsvärdar, informationsmaterial från
S ami skt Informationscentrum och medlemmar som
ställde upp som informatörer. Sameforeningens
informatörer fick kontakt med cirka 600 personer
bland tusentals åskådare.

Medlem berättar
Föreläsningsserie under hösten med bidrag fran
medlemmar utlordes av Ylva Gustafsson, Jonas
Nordin och Gunilla Larsson

M

Samarbeten

Samefiireningen har under året samarbetat med
fibljande organisationer i Stockholm med omnejd om
genomförande av egna arrangemang; E Romani

Glinda, Samelands Fria universitet, Kulturhuset
Unga Klara, ABF, Postkolonialt Forum, Sametingets
Kulturnämnd, Stockholms stad
Kommunikation
Sju utskick om foreningens 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.
Sameforeningens hemsida är basen ftir ftireningens
e-postkommunikation med sina medlemmar. Det är
1667 (1365) personer som gillarFacebooksidan

(fortsätter på sidan 3)

Samefiireninsen i
(fortsättning från sidan 2)
Sameforeningen i Stockholm. Gruppen Samer i
Stockholm hade vid årets slut 1337 (1208)
medlemmar. Instagramkontot
SameforeningenStockholm som når en yngre publik,
hara457 (306) foljare. Styrelsen bedömer attalla
kommunikationskanaler behövs då medlemmar och
allmänhet har olika vanor och kunskap om att
informera sig via sociala medier och Internet.
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Information om evenemang ftir medlemmar. samer
och allmiinhet
Sameforeningen informerade under året om
nedanstående organisationers artisters evenemang
med relevans for våra medlemmar, samer och
allmänhet intresserad av samisk kultur:

SvenskaSamernasRilrsfarbund PostkoloniqltForum

Filmen Sctmeblod
S to c

Stockholm Verksamhetsberättelse2017

st iv

al

rådet

Mångkulturellt Centrum i
Amerikas Förenta Staters
ambassad

Fotografiska museet
Gröna Lund
Civil Rights Defenders
Naturens rrittigheter

Kitok
Sameradion

Konstfack
Kista stadsbibliotek

Same SM

Hugo Valentin centrum i Uppsala
S ami s k I it t e r aturfe s t iv al

Sverigefinskaföreningarna i

Medelhavsmuseet

Stockholm

Nordiska museet

Romerna

Fittja

S amel ands

Fria

univ er s itet

Yasamuseet
Joklcrnokks dagarna i Huddin ge

Samish konfirmandkiger
Gaaltije sommarkurs
Mari Boine konsert

Svenska kyrkan
Mapuche D o cument at ion C ent er,
fruke Mapu och La Rukn
Utbildningsradion
Tornedalingar i Stockholm

Sveriges Television
Sameslöjdstifielsen
Hemslöjden i Stockholm
ETC Bokcafö
L at in amer ika grupp ern a

Stockholms univers itet,
s t at sv e t e ns

kapl i ga in s t itut i on e n

Filmen Mumin på sarniska

ABF
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Stockholm

Förtroendevalda 2017
Stvrelsen
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avgångsår
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ordft)rande 2or6-20t8(avgick

ordftrande, 20r6-2orl(vard {ec.

Lars-Ove Gavelin; kassör

2017-2019 I

Maria Meurling; ledamot

2017-2019

carina Lindmark; redamot 2016-2018(avg.
2017)

Revisorer
Inger Lundmark; revisor 2017-2019 (avgick
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MarieKlemetsson;ledamot2ol6-20L8(valddec. Festkommitt6
2017)
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CathaÅnaEira Olsen
Erik Ryrlind

Elin Tizihssane; ledamot 2017 -2419
Kristina Modde; suppleant 2016-2018
Emma Göransson; suppleant 201 6-2018

Stockholm 2018 -

Ledamot
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Kristina Modde

Emma

Suppleant

Suppleant
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