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Verksamhetsplan Sameföreningen i Stockholm 2019

Vision
Tillsammans främjar vi kunskap och aktning för den
samiska kulturens egenart och värde. Vi stärker den
samiska identiteten och samhörigheten.

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
• utveckla samarbeten och utbyten med samiska huvudstadsorganisationer i Norden

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.
Sameföreningen söker kontinuerligt efter nya samarbetspartners som vill verka för att sprida kunskap
om samer, om urfolk och om nationella minoriteter.
Därför avser sameföreningen att under våren och sommaren 2019 skapa en plan, själv tillskjuta medel
och söka medel för nödvändiga projekt och samarbeten för 2019 och 2020 som samtidigt investerar i
utveckling av verksamheten. Målet som föreslås att ingå i verksamhetsplanen är att verksamheten och
budget under 2019 kan bära arvodering av medlemmar i viss omfattning för den dagliga
verksamhetsledningen och framåtsyftande verksamhetsutvecklingen för föreningen samt stöd för
etableringen av ett Samiskt centrum i Stockholm.

Framåtsyftande aktiviteter 2019
Söka projektbidrag för
- vuxenföreställning från Giron Sámi Teáhter att genomföras under våren 2019
- vuxenföreställning från Giron Sámi Teáhter att genomföras under hösten 2019
- Höstprogram föreläsningar
- lulesamiskt språkcafe att genomföras under höstem
- studiecirkel i sydsamisk med lärarresurs
- kulturcirkel
- pärlbroderikurs
- deltagande i Regnbågsparaden
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. Första uthyrning planeras 2019-07-01,
Identifiera andra tänkbara samarbetspartners om lokaler och verksamhet för Samiskt centrum i
Stockholm
Följa och påverka Stockholms stads planer för etablering av förvaltningsområdet i Stockholm
Utveckla verksamhetsplan för 2020-2021
Söka treårigt verksamhetsbidrag för 2020 - 2022 hos Stockholms stads kulturnämnd
Utöka arvoderad verksamhetsplanens från 2018 arvoderade resurs från 20% av heltid till 50% av
heltid för att stötta ovan angivna initiativ

