
Till SSR och RSÄ, av Victoria Harnesk, 2018-03-26  

Revidering av Samefolkets stadgar 

Vi har under ett par år arbetat med nya stadgar, nu är förslaget färdigt och vi hoppas att ni ställer 
er bakom det. Senaste revideringen var 2004, skälet till nuvarande förslag är att skapa smidigare 
administrativa flöden för oss alla, undanröja hinder på grund av omvärldsförändringar (exempelvis 
tidsplaner och bidragsgivare som inte längre finns/fungerar) och att skapa tydlighet.  

Styrelsen har arbetat under ledning av Victoria Harnesk, SSR och Ulf Nårsa, RSÄ som har vägt in 
stiltelsebildarnas styrdokument, haft dialog med era ordförande samt revisor och bokföringsbyrå. 
Länsstyrelsens jurister har varit behjälpliga, i förslaget som läggs fram finns inga hinder eller 
oklarheter. Två paragrafer har tagits bort helt då de enligt juristerna inte är tillämpliga på en 
stiftelse. Det verkar som att stiftelsens stadgar har skapats med förenings-stadgar som förlaga 
men när det kommer till lagstiftningen skiljer formerna i mycket. 

OBS - beslut om ändring ska fattas vid två på varandra följande möten varav ett är landsmötet. 

ÄNDRINGAR I PUNKTFORM 

• Att Samefolket styrelse kan ändra säte och föreslå revisorer (förut SSR och RSÄ). 
• Att ledamöterna inte längre ska vara personliga, men representera sin organisation. 
• Att styrelsen är beslutsför om tre ledamöter närvarar (förut fyra) förutsatt att både SSR och RSÄ 

är representerade. 
• Tydlig rekommendation att ledamöterna tillsätts/skiftas vid årssammanträdet (nu väljer ni ofta 

från årsskiftet) 
• Sista dag för årssammanträde 15 maj (förut 15 april) och att tillhörande datum justeras. 
• Förenklad skrivning om vår finansiering (färre namngivna finansiärer). 
• Förtydligat att tidningen är oberoende. 
• Fd § 14 om ansvarsfrihet tas bort (ej förenlig med stiftelselagen). 
• Fd § 15 om undantagen tillsyn tas bort (ej förenlig med stiftelselagen). 
• Språket är moderniserat (utom i stiftelseändamålet och stadgeändring som enligt lag inte får 

ändras) 
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UR SAMEFOLKETS STADGAR OM STADGEÄNDRINGAR


§ 16 Stadgeändringar och upplösning 

Ändringar i dessa stadgar, som dock ej må avse stiftelsens ändamål, ska fastställas av 
länsstyrelsen. 

Sådan stadgeändring, även som upplösning av stiftelsen, kan endast ske efter beslut 
därom vid två på varandra följande sammanträden i SSR resp SÄ, varav det ena ska vara, 
för SSR:s del dess landsmöte och för SÄ:s del dess landsmöte. SSR:s resp SÄ:s 
landsmöten kan vara ordinarie eller extra. 



KOMMENTARER 

Säte och revisorer 
§ 5 (säte) och 12 (revisorer) reglerar beslut som fattas sällan, men när det krävs blir 
administrationen som ni märkt omfattande. Därför vill vi att Samefolkets styrelse förelår revisorer 
och säte direkt till Länsstyrelsen. I praktiken görs det redan så men beslutet tar en formell omväg 
via era styrelsemöten, revisor fastställs i slutänden av Länsstyrelsen. 

Ledamöter 
Våra ledamöter missar sällan ett möte men om den personliga ersättaren inte kan rycka in när det 
behövs tvingar oss stadgarna att tacka nej till annan suppleant som vill delta. En del suppleanter 
ges aldrig tillfälle att vara med (men vi erbjuder dem emellanåt att delta som arvoderade lyssnare 
för att stimulera återväxt i styrelsen). Därför vill vi att suppleanterna i framtiden inte är personliga 
(men de ska självklart ersätta ledamot inom ”sin egen organisation” vilket framgår i förslaget). 

De senaste åren har vi bytt bokföringsbyrå, säte och revisor vilket krävt många formella beslut för 
olika administrativa behörigheter då blev det dyrt och omständligt att samla fyra ledamöter med 
kort varsel även om möten hålls på telefon. Därför vill vi kunna fatta beslut med färre ledamöter 
under förutsättning att på SSR och RSÄ närvarar. 

Ett återkommande och allvarligt problem som ligger utanför styrelses befogenheter att är att nya 
ledamöter ibland väljs för sent och dessutom med perioder vid årsskiftet vilket ibland för med sig 
att styrelsen inte är fulltalig när bokslutet ska undertecknas. Då kan vi inte hålla årsmöte enligt 
stadgarna. Enligt revisorn får inte fd ledamöter underteckna bokslutet eftersom de formellt 
avslutat sina uppdrag. Konsekvensen är att nya ledamöter tvingas underteckna för en period de 
inte deltagit. Ett annat problem är många ledamöter byts samtidigt. Därför tillför vi i stadgarna en 
rekommendation att ledamöter växlas efter årsstämman och på sådant sätt att få byts samtidigt. 

Årsstämma 
Det är inte så vanligt att stiftelser håller årsstämma på det sätt som anges i stadgarna, erforderliga 
beslut kan fattas ändå, men vi har låtit det stå kvar eftersom vi tycker att det skapar en bra struktur 
för arbetet. Däremot vill förlänga tidsfristen för årsstämma och tillhörande datum för när 
handlingar ska vara revisorn tillhanda, detta enligt önskemål från revisorer och bokföringsbyrå som 
på grund av omvärldsfaktorer hamnar i tidsnöd, själv märker vi av att vi knappt hinner skicka runt 
bokslutet för påskrift. Den nya tidsperioden väger också in att fungera med hänsyn till ansökningar 
hos Sametinget samt att lagen säger att bokslutet ska lämnas till senast Länsstyrelsen 30 juni.  

Finansiering 
§ 8 (finansiering) är för detaljerad, den försöker bestämma över omvärlden och det går ju inte. 
Idag finansieras vi dessutom av prenumerationer, annonser och sökta medel. Nu söks medel från 
Sametingets kulturnämnd och Statens kulturråd men det kan ändras år från år. De senaste åren har 
Sametinget uppmanat oss att söka finansiering från fler håll. I paragrafen från förr stod det att 
tidningen ska finansieras ”med medel influtna i form av prenumerations- och annonsintäkter samt 
årliga anslag över riksstaten och från SSR, SÄ, samebyar och sameföreningar samt vissa fonder.” Vi 
föreslår en enklare och öppnare skrivning. 
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Tidningen 
Vi har på två ställen lagt till en mening som förtydligar att innehållet är oberoende. Dels arbetar vi 
så och det är en fördel när vi söker extern finansiering. 

Ansvarsfrihet 
Gamla § 14 (ansvarsfrihet) tas bort helt, bland annat Länsstyrelsens jurister har påtalat att den inte 
är tillämplig för en stiftelse, stiftelser är autonoma. Skrivningen härrör troligtvis från förenings-
stadgar som kan ha använts som förlaga.  

Så här lyder den gamla:§ 14: Beslut om ansvarsfrihet. Beslut i fråga om ansvarsfrihet meddelas av 
SSR:s resp SÄ:s landsmöten.  

Så här säger lagen: I revisionsberättelsen ska revisorn ange om redovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen. Revisorn ska inte uttala sig om ansvarsfrihet för förvaltare eller 
styrelseledamöter. Anledningen till detta är att en stiftelse inte har ägare eller medlem. 

Vår kommentar: Den sista raden på §5 säger att vi ska redovisa vår förvaltning vid SSR:s och RSÄ:s 
landsmöten och det gör vi gärna även fortsättningsvis. 

Undantagen tillsyn 
Gamla § 15 tas bort helt. Länsstyrelsens jurister har undersökt saken och vi omfattas utan 
undantag tillsyn av Länsstyrelsen. Vill man ändra på det måste man tillskriva Kammarkollegiet och 
be om undantag enligt vissa paragrafer och utifrån särskilda skäl. Vi har gått tillbaka i tidigare 
versioner av stadgarna och kan inte finna något som talar för att den gamla skrivningen kan ha 
haft någon funktion. Eftersom dagens styrelse inte heller har något emot att vi står under tillsyn av 
Länsstyrelsen föreslår vi att den förvirrande paragrafen tas bort.
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