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Förbundsordförande Jörgen Jonssons 
inledningstal.

Ärade Ombud, Sameföreningar, Samebyar och Gäster.

Jag har den stora äran att få hälsa er alla välkomna till SSR:s 
landsmöte här i Staare. Vi befinner oss nu på sydsamiskt 
område. Årets Landsmöte är speciellt på flera sätt, vi firar 
100 års jubileet av det första landsmötet på svensk sida. Ett 
firande som tog sitt avstamp i februari kommer pågå under 
hela 2018, från SSR:s sida är vi otroligt glada att vara en del 
av detta firande. 

Detta Landsmöte är också mitt 
sista som SSR:s ordförande. 
Under mina nio år som 
ordförande för organisationen 
har det hänt mycket, både i 
vår omvärld men också inom 
organisationen. Våra frågor 
har under de senaste åren 
synliggjorts och diskuterats 
både internationell, nationellt 
och lokalt. Syns vi inte så finns 
vi inte. Det som behövs nu är 
att våra rättigheter respekteras 
fullt ut och att staten och dess 
företrädare tar sitt ansvar 
och agerar. Nu måste ord bli 
handling. 

För mig har det alltid varit en självklarhet att SSR behövs 
och under mina nio år har jag blivit än mer övertygad. Vi 
behöver en stark organisation som kan lyfta och driva våra 
frågor framåt. SSR är också en plattform där vi medlemmar 
kan finna lösningar som är hållbara för oss, både i interna 
och externa frågor. SSR:s styrka har alltid varit att våra 
medlemmar representerar hela den svenska delen av 
Sápmi, samtliga 44 samebyar är medlemmar hos oss och 
sameföreningar från Göteborg till Kiruna, det gör oss unika. 
Det är ett arv som måste förvaltas väl. Det är också ett arv 
som vi måste förvalta gemensamt. Om SSR inte lyckas med 
att hålla ihop så försvagas vi betydligt både i trovärdighet, 
legitimitet men också ekonomiskt.

För att kunna fortsätta vårt viktiga arbete krävs resurser, 
något som vi tydligt adresserat till både Sametinget och 
regeringen. Min förhoppning är att vi i framtiden slipper 
jaga ekonomiska resurser utan att både sametinget och 
regeringen hörsammar vår begäran. SSR har genomgått 

att följa på sidan av. Att få varit en del i denna process är 
att få vara en del i historien och min förhoppning är att 
vi inom en nära framtid kommer att få en hållbar lösning 
för förvaltningen av småviltsjakten och fisket. Jag hoppas 
också att vi i framtiden slipper långa rättsprocesser utan 
att vi hittar politiska lösningar. Att kliva in i en lång 
rättsprocess oavsett utfall kräver mycket, det påverkar 
människorna bakom, något som vi kommer få höra Girjas 
prata om under Landsmötet. Det är oerhört betydelsefullt 
för SSR och för vårt arbete med att stärka våra rättigheter 
att det finns samebyar som är beredda att tillsammans 
med oss driva dessa processer. Jag vill därför rikta ett stort 
tack till Girjas för deras viktiga arbete och insats hitintills i 
processen.

En fråga som fanns på agendan när jag blev ordförande var 
renskötselkonventionen, och jag hade inte kunnat tro att 
den fortfarande skulle vara olöst. Jag är oerhört glad för att 
ni medlemmar lyckades finna en enig lösning på hur SSR 
skulle arbeta vidare med frågan. Idag ligger frågan inte på 
vårt bord utan på respektive regerings. När vi från samiskt 
håll arbetat fram ett gemensamt förslag så borde ansvariga 
ministrar inte försena processen ytterligare utan arbeta 
vidare med det samiska förslaget. Jag vill därför skicka 

ett ekonomiskt stålbad som vi nu lämnat bakom oss, 
för att möta medlemmarnas ökade behov så behöver 
finansieringen också följa med. En av våra största 
utmaningar idag men också i ett långsiktigt perspektiv är 
effekterna klimatförändringarna. Arbetet med denna fråga 
är prioriterat i organisationen och kommer så att vara under 
en lång tid framöver. Här krävs gemensamma insatser 
för att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar 
renskötsel. Här behöver vi ta fram egna strategier och 
planer, på hur vi kan både bidra till minskad påverkan men 
också hur vi kan förbereda oss på de olika omställningar 

som kommer att bli nödvändiga. 
Men det krävs också att vi får 
stöd och aktiva åtgärder från 
regeringen för att genomföra 
våra strategier.

Under min tid som ordförande 
har vi arbetat fram grunderna för 
hur vi själva definierar en hållbar 
och långsiktigt hållbar renskötsel 
och hur vi kan arbeta för att nå 
dit. Det är ett arbete som inte är 
färdigt utan måste arbetas vidare 
med och något som jag hoppas 
prioriteras fortsättningsvis.

Finns det förutsättningar 
för renen så finns också 
möjligheterna för renskötseln. 

Mycket av SSR:s arbete handlar 
också om att stärka de samiska rättigheterna och att dessa 
respekteras fullt ut. Renen är viktig i hela det samiska 
samhället och bär på tradition, kunskap och naturligtvis 
vår rätt genom att beta sig fram genom landskapet, årets 
Landsmöte kommer att inledas med att vi får höra om 
renens betydelse historiskt men också idag, något som är 
viktigt att lyfta och synliggöra.

En avgörande fråga för renen och på så sätt också 
renskötseln är att vi får en hållbar rovdjursförvaltning, där 
är vi inte idag. Förlusterna till rovdjuren är allt för höga och 
långt ifrån SSR:s toleransnivå på max 5% och riksdagens 
beslut på max 10%. Återigen ord måste bli handling! Vår 
kultur bokstavligen äts upp av rovdjuren.

Jag hade hoppats att Jakt och fiskeprocessen mot staten hade 
fått sin utgång innan jag lämnat över ordförandeskapet, vi 
har inte kommit hela vägen fram än. Nu väntar en process 
i Högsta Domstolen som jag med spänning ser fram emot 
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en direkt uppmaning till ansvariga ministrar, låt oss få en 
lösning inom kort.

Avslutningsvis vill jag tacka er alla som tagit sig tid att 
närvara vid årets landsmöte, det är ett viktigt forum för 
oss att mötas och utbyta erfarenheter. Att se så många av 
er här visar tydligt att SSR är viktig, och framförallt så är 
det ni medlemmar som utgör grunden och stommen för vår 
verksamhet.

Jag önskar er varmt välkomna till Landsmötet.



Vilhelmina norra Ante Baer
Mathias Fjällström

Vilhelmina södra Mathias Blind
Katarina Daerga

Malå Per-Jonas Rannerud + 1 fullmakt
Voernese Per Jonasson
Ohredahke Pär Mikael Åhrén
Raedtievaerie Jeremias Åhrén
Jijnjevaerie Britt Sparrok

Prejhta Persson
Jovnievaerie Per Henrik Bergkvist
Njaarke Jovva Joma
Kall Markus Mattsson
Handölsdalen Ajlin Jonassen Kråik

Jonas Kråik
Tåssåsen Bengt-Arne Johansson + 1 fullmakt
Mittådalen Anja Fjellgren Walkeapää + 1 fullmakt
Ruvhten Edvin Rensberg + 1 fullmakt
Idre Benny Jonsson

Sameföreningar
Ammarnäs Alf-Anders Emanuelsson
Arjeplog -
Arvidsjaur Stina Larsson

Torkel Fahlgren
Frostviken/Hotagen Per Jonasson
Giron Sámesearvi Irene Kuhmunen + 3 fullmakter
Gällivare Carola Johansson
Göteborg Inger-Cecilia Mayer Labba + 2 fullmakter
Jokkmokk Dagny Kuhmunen

Elsa Päiviö
Malå Johnny Rannerud
Noerhtenaestie Per Elof Negga

Ylva Papp
Pessinki Johanna Sevä
Stockholm Johanna Tjäder + 7 fullmakter
Soppero Per Anders Nutti

Nils-Petter Labba
Staaren siebrie -
Såhkie Umeå -
Vaisa sameförening Isak Utsi + 3 fullmakter

Samebyar
Könkämä Per Jonas Labba + 3 fullmakter
Lainiovuoma Aslat Simma + 4 fullmakter
Saarivuoma Per Anders Nutti + 3 fullmakter

Nils-Petter Labba + 2 fullmakter
Talma Nils Johanas Allas + 2 fullmakter
Gabna Nils-Johan Huuva

Jan-Olof Svonni
Laevas Hans Göran Partapuoli

Niila Inga
Girjas Matti Berg

Marcus Blind
Nils Erik Påve

Báste čearru -
Unna Tjerusj Maria Pittja

Kjell-Åke Pittja + 1 fullmakt
Sirges Jacob Nygård + 6 fullmakter

Mikael Kuhmunen + 1 fullmakt
Annund Spiik
Pernilla Kuhmunen Holmkvist

Jåhkågasska Tjiellde Rickard Länta
Tuorpon Per-Jonas Parffa
Luokta-Mavas Lars-Nila Sjaggo

Nila Jannok 
Semisjaur-Njarg Anders-Erling Fjällås

Dan Fjällman
Svaipa Elisabet Israelsson
Vittangi Tomas Unga
Muonio Tomas Sevä
Gällivare skogs Lars-Thomas Persson + 1 fullmakt

Henrik Andersson
Slakka -
Udtja -
Ståkke Kjell Larsson
Maskaure Anna-Karin Svensson
Västra Kikkejaur Jörgen Persson 
Östra Kikkejaur Patrik Lundgren
Mausjaure Mikael Jonsson
Ran Göran Jonsson

Linn Larsson
Ubmeje Tjeälddie Per Erik Vannar
Vapsten -

Ombuden

Val under Landsmötet

Fyllnadsval

Ordförande 1 år Niila Inga

Norrbotten norra

Suppleant på 2 år Raymond Wasara

Norrbotten södra

Ordinarie på 2 år Olof Tomas Utsi

Suppleant på 1 år Anders Erling Fjällås

Skogssbyarna

Ordinarie på 2 år Helén Sundqvist

Suppleant på 1 år Lars Thomas Persson

Västerbotten

Suppleant på 2 år Sara-Helén Persson

Jämtland

Ordinarie på 2 år Nils-Anders Jonsson

Suppleant på 1 år Fransiska Rensberg

Sameföreningarna

Suppleant på 2 år Jonny Rannerud

Styrelsen 2018

Ordförande Niila Inga

Norrbotten Norr Gudrun Kuhmunen

Norrbotten södra Olof Tomas Utsi

Skogsbyarna Helén Sundqvist

Västerbotten Åsa Baer

Jämtland Nils-Anders Jonsson

Sameföreningarna Åsa Skum (saknas på bild)

Ungdomsrådet Janni Klemenson Jannok

Njunjuš

” Vi är samer och vill vara samer, utan att därför vara mer 

eller mindre än andra folk i världen, med en självklar rätt till 

självbestämmande.”

De orden har våra företrädare antagit på den VII:e Nordiska 
samekonferensen i Jiellevárri/ Váhtjer/ Gällivare 1971. Ord 
som idag är lika aktuella som då och är inledningen på 
Njunjuš, vårt visionsdokument.

Njunjuš är uppdaterat och antaget vid Landsmötet.

Avgående ordförande Jörgen Jonsson lämnar 
 över ordförandeklubban till Niila Inga. Foto SSR



Motion från Laevas sameby

SSR:s medlemmar känner av klimatförändringarna i 
stor omfattning, och därför bör organisationen och dess 
medlemmar jobba för att minska sitt klimatavtryck. Det 
här bygger på två delar, dels medlemmarnas dagliga 
verksamhet men också organisationens verksamhet.

Medlemmarna måste internt fundera över sin egna 
verksamhet, hur jobbar vi för att minska våra utsläpp och 
minska vårt klimatavtryck, och ta fram en intern policy. 
Åtminstone i de delar vi själva kan påverka, behöver vi 
t.ex. ta bilen/skotern/fyrhjulingen överallt, oaktat det vi 
alla vet nämligen att markerna är fragmenterade. Kan vi 
ställa hårdare krav på vår omgivning, t. ex. skoterförsäljare, 
helikopterföretag, exploatörer som vi samråder med och 
eventuellt har exploaterat våra marker etc?

Att arbeta för en långsiktig naturbetebaserad renskötsel 
ligger i medlemmarnas intresse. SSR skall i den dagliga 
verksamheten kontinuerligt arbeta med att minska 
miljöpåverkan med fokus på energi, dokument, transporter 
och förbrukningsvaror. SSR bör beakta miljöpåverkan i varje 
enskild situation med en ambition om att kontinuerligt hitta 
lösningar med minskad eller ingen miljöpåverkan. SSR:s 
handlingsplan bör bygga på följande nyckelkomponenter:

• Öka kunskapen och höja medvetenheten kring 
miljöfrågor inom organisationen och dess medlemmar

Renen och dess betydelse

Mikael Kuhmunen, Sirges sameby och Marianne 
Persson, Jinjevarie berättar om renen och dess värde för 
den samiska kulturen och renskötseln

Jakt/Fiskeprocessen

Matti Berg, Girjas berättar om hur samebyn påverkas 
av att vara i en rättsprocess under lång tid. Jenny Wik 
Karlsson redogör för fortsättningen i processen

• Ta hänsyn till miljöaspekter i vår arbetsplanering
• Ställa krav på andra företag, myndigheter som 

organisationen samarbetar med, och/eller kommer att 
samarbeta med att ta hänsyn till miljön

• Minimera de negativa effekterna på miljön från 
våra transporter genom effektivisering och val av 
transportmedel, hyrbil och samåkning

• Använda förbrukningsvaror som har så låg 
miljöpåverkan som möjligt

• Att minimera alternativt helt utesluta användandet av 
engångsartiklar

• Se till att de som vill och kan ha elektroniska fakturor 
får det

• Minska användningen av utskrifter och i möjligaste 
mån använda elektroniska dokument

• Källsortera avfall i enlighet med kommunens 
källsorteringsprogram

• Ökad möjligheten att delta vid möten, kurser etc. via 
länk.

Landsmötet tillstyrker motionen med följande ändring:

SSR skall till nästa landsmöte skapa en intern miljöpolicy, 
ett miljödokument som inte bara är en policy utan ett 
dokument som implementeras i det dagliga arbetet 
både i organisationens dagliga verksamhet, men också i 
medlemmarnas vardag.

Foto: Marianne Persson Jijnjevaerie



Kristina Labba Tromsø universitet, Malin Brännström Umeå  
universitet samt Ragnhild Nilsson Stockholms universitet 

Foto SSR

Samepolitik, rättigheter och 
rättsutveckling 

Under Landsmötet hölls ett pass om samepolitik, rättigheter 
och rättsutveckling. Kristina Labba, Malin Brännström och 
Ragnhild Nilsson berättade och passet avslutades med en 
paneldebatt med frågor. 

Kristina Labba jobbar som postdoktor vid Det juridiska 
fakultet vid Tromsø universitet - Norges arktiske 
universitet. Hon presenterade sin rättsvetenskapliga 
doktorsavhandling, Renskötselns interna organisering, 
som hon försvarade den 9 februari 2018. Hon beskrev bl a 
rennäringslagens bakgrund och ändamål och vilka brister 
hon har kommit fram till att lagens bestämmelser om 
samebyn är behäftade med. 

Malin Brännström, forskare vid juridiska institutionen, 
Umeå universitet, berättad om hur juridiken har använts 
för att driva rättsutveckling när det gäller samiska 
markrättigheter. Hon konstaterade att det finns många 
utmaningar när man väljer att använda juridiken för att 
driva på förändring. Om juridiken ska användas för att 
driva rättsutveckling måste man var mycket noggrann 
i sina förberedelser och använda sig av både juridisk och 
annan expertis. Lika viktigt är det att använda politiska och 
andra verktyg för att driva på förändringar för ett starkare 
skydd för samiska markrättigheter.

Ragnhild Nilsson, som är doktorand i statsvetenskap 
vid Stockholms universitet pratade om hur statens 
definitioner av vem som tillhör den samiska gruppen, 
både i rennäringslagen och i sametingslagen, har påverkat 
såväl det samiska organisationsarbete som Sametingets 
möjligheter till självbestämmande.

SÁMIID RIIKKAčOAHKKIN STAARE 2018
SSR:s Landsmöte Östersund 2018 

Uttalande om Nasafjell

Våra ursprungliga traditionella sedvanemarker utgör 
grunden för vår kultur, vårt samhälle, för renens välmående 
och vår rätt. Av kärlek till renen och våra marker förvaltar 
vårt folk våra liv och på så sätt vår framtid. Vår historia 
utgör grunden för vilka vi är och har format oss som folk. 

Perioden mellan 1634 och 1702 är en mörk historia i vårt arv, 
men framförallt en skamfläck för staterna. Silverbrytningen 
som pågick under dessa år orsakade lidande för djur och 
människa. Våra förfäder utnyttjades under slavliknande 
förhållanden för att transportera silvret åt staten. Såren 
finns kvar, både hos oss som folk men också i naturen. 

Det är för oss helt oacceptabelt det som nu återigen sker på 
våra marker i Nasafjell.  Kapitalister drömmer nu återigen 
om outtömliga rikedomar på bekostnad av våra liv, vår 

kultur vårt arv. Ett respektfullt förhållande till naturen är 
en förutsättning för mänsklig överlevnad. Det som sker nu 
kan inte sägas vara respektfullt, inte för naturen och inte 
för oss.

Landsmötet uttalar att:
Våra sedvanemarker är inte till salu.
Vi kräver att norska och svenska staten genast vidtar 
åtgärder för att stoppa skövlingen av vår mark. 
Vi kräver att staterna respekterar vår samiska urfolksrätt 
till våra sedvanemarker fullt ut.

Inrättande av etiskt råd
Landsmötet gav SSR i uppdrag att till landsmötet 2018 
inrätta ett etiskt råd. Under arbetet med att se över 
förutsättningarna för att skapa ett sådant råd har ett antal 
frågeställningar aktualiserats som måste klargöras innan 
arbetet kan fortskrida. Det är av stor betydelse att bringa 
klarhet i flera centrala delar innan ett råd inrättas, detta för 
att både medlemmarna och ett eventuellt råd ska ges bästa 
förutsättningar att lyckas.

SSR:s vision och målsättning är att arbeta för att skapa 
förutsättningar för att ett etiskt råd skall inrättas. SSR har 
under 2017/18 arbetat med frågan och identifierat flertal 
frågeställningar som måste tydliggöras samt utredas innan 
arbetet kan fortskrida.

Styrelsen behöver vägledning i det fortsatta arbetet av SSR:s 
medlemmar utifrån de frågeställningar som aktualiserats; 
syfte, funktion, befogenheter, ledamöter, processen och 
ekonomin

Landsmötet beslutar att en arbetsgrupp tillsätts för att 
utreda de frågeställningar som uppkommit och att gruppen 
arbetar fram ett konkret förslag och en tidsplan när och om 
ett råd kan tänkas inrättas och hur rådet skall utformas.

Könkämä motion avseende rösträtt i SSR
Förra året lade Kökämä sameby fram en motion avseende 
rösträtt i SSR Styrelsen har diskuterat frågan vid flertalet 
tillfällen under året. Då frågan har stor betydelse för 
samtliga våra medlemmar och lyfter flera viktiga etiska 
värdegrundsfrågor. Frågan är flerbottnad och berör inte 
enbart förhållandet sameby/sameförening utan har väckt 
flertalet nya frågeställningar.

Landsmötet uppdrar till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp 
som till nästa års landsmöte ska:

• Ta fram ett konkret förslag till landsmötet om fortsatt 
hantering

• Ta fram förslag till eventuell stadgeändring avseende 
rösträtt m.m

Arbetsgruppen ska i sitt arbete förankra/inhämta 
synpunkter från medlemmarna. Arbetet skall presenteras 
vid regionala möten samt möte med sameföreningarna.

Uppföljning av 2017 års Landsmöte

Norska regeringen kommer inom kort att fatta beslut om en 

eventuell gruvbrytning i Nasafjell. Detta kommer att slå ut 

renskötseln i området. SSR:s Landsmöte beslutade om ett 

uttalande. SSR kräver att både norska och svenska staten agerar 

för att förhindra en ny exploatering i området. 

Bakgrund

Arktiskt klimat i förändring

Seminariet visade effekterna av ett förändrat klimat i nutid 
och framtid för renen, renskötaren och samebyn. Seminariet 
vände sig till renskötare, myndigheter, beslutsfattare samt 
allmänhet som har ett intresse för arktiska frågor och miljö.

”Renskötsel i ett förändrat klimat”.

Föreläsningarna gav kunskap och förståelse för renskötselns 
utmaningar och vad som krävs för att möta framtiden.

Dagen avslutades med en paneldebatt om  hur vi ska finna 
hållbara vägar framåt.

Lars Ronnås, Klimatfrågor Miljö - Energidepartementet.  
Parisavtalet, framsteg och hinder mot hållbara och 
klimatanpassade samhällen.
Niila Inga och Ninis Rosqvist - Laevas Sameby och 
Stockholms Universitet/Tarfala. Renskötsel i ett förändrat 
klimat
Erik Kjellström, SMHI,  
Klimatet i förändring – hur ser det ut idag och vad säger 
klimatmodellerna om framtiden?

Foto SSR

Utställare

• Utbildningsradion www.urskola.se
• SPES Riksförbundet för SuicidPrevention och 

Efterlevande Stöd www.spes.se
• Sensus, www.sensus.se
• Sametinget, www.sametinget.se
• Skogsmuseet Lycksele Vuarkká,  

www.skogsmuseet.se
• Vaartoe, rasism mot samer – en kartläggning,  

www.vaartoe.umu.se 
• Telespor, www.telespor.no
• POVAB, PO Walkeapää
• Sabina Consulting, www.sabinaconsulting.com



Svenska Samernas Riksförbunds 
hederspris 2018

Ewa Ljungdahl tilldelas SSR:s hederspris 2018 för hennes långvariga och intensiva 
engagemang för inventering och dokumentation av samiska kulturmiljöer i Jämtland 
och Härjedalen samt även på den norska sidan av Sápmi.  Hennes arbete har starkt 
bidragit till synliggörande av samisk närvaro i det sydsamiska området.

Ewa Ljungdahl har under hela sitt yrkesverksamma liv på ett förtjänstfullt sätt 
inventerat och dokumenterat den sydsamiska kulturmiljön och historien. Ewa har 
under många år bistått samebyarna i Jämtland och Härjedalen med arkeologisk och 
kulturminnesmässig kunskap.

Ewa har regelbundet och återkommande hållit ett antal föredrag där hon informerat 
allmänheten om samisk kulturmiljö och historia. Ewa är dessutom författare, hon har 
skrivit ett tiotal skrifter om samiska kulturmiljöer samt deltagit och utformat program 
för det  samiska kulturlandskapet. Ewa har också dokumenterat och synliggjort de 
sydsamiska kvinnornas historia i en skrift där hon porträtterat tre sydsamekvinnor. 

Hon har dessutom också synliggjort sockenlapparnas historia i Jämtland. Ewa Ljungdahl har haft ett flertal anställningar 
bland annat på Länsstyrelsen i Jämtland där hon var med och arbetade med att dokumentera Tåssåsens samebys 
sommarviste i Bartjan som publicerades i en skrift som utkom 2005. Hon har även varit anställd på SSR och arbetar nu 
på Gaaltije.
 
Ewas mångåriga och brinnande engagemang för samisk arkeologi och kulturhistoria har bidragit till att många samer att 
börja intressera för arkeologi och kulturhistoria inom sin egen sameby. Ewa Ljungdahls arkeologiska inventeringar har 
påvisat flera nyupptäckta samiska historiska platser som har stärkt den samiska närvaron i länet. 

Ewas förtroendeingivande och samtidigt lättsamma sätt har gjort att hon har ett stort förtroende bland samerna. 

Ewa Ljungdahl är en värdig mottagare av  Svenska Samernas Riksförbunds hederspris 2018.

Ewa Ljungdahl, Foto SSR

Ett tack till Jörgen Jonsson

SSR vill rikta ett stort tack till Jörgen Jonsson som avgick som förbundsordförande vid årets landsmöte.

Under sina nio år som ordförande har Jörgen haft ett stort engagemang för organisationen och dess medlemmar. Jörgens 
insatser för SSR och de frågor som organisationen arbetar med har haft stor betydelse, och i sitt ledarskap har han visat 
vägen för både medlemmar och personal.

SSR önskar Jörgen Jonsson all lycka i sina framtida uppdrag.

För annonsering i Samefolket. 
Kontakta Leila Nutti. 

leila@vajsas.com | 076-805 73 43

Ger dig möjlighet att hitta samiska företagare. Shop in 
Sápmi visar vägen till genuina produkter och tjänster med 
hög kvalité. Allt inspirerat från den samiska kulturen.

www.shopinsapmi.se

Den Samiska Minnesfonden har som huvudsakligt ändamål 
att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende 
samiska förhållanden.
För Minnesblad; www.samiskaminnesfonden.com
Bankgiro 5106-6512 | Swish: 123 299 49 29

Sensus studieförbund skapar och finns där mötesplatser 
för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans 
med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och 
deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet 
och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning. 
Läs mer på www.sensus.se



Tack till ...

samebyarna i området, Staaren Sibrie, Östersunds kommun för välkomnande och middag, 
ombud och gäster för engagemang, föreläsare under klimatseminarium och programpunkter, 
Staare 2018 för konsertarrangemang och samarbete, Sensus för inspelningar, alla utställare, 
tolkar, tolktekniker, Sabina Consulting, Verket, SSR:s personal och alla andra som gjorde 
SSR:s Landsmöte möjligt att genomföra. 


