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Inledning
Beskrivning av verksamheten
Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) bär viktiga åtaganden att förvalta samiska civila funktioner.
Same Ätnams grundläggande verksamhet kan indelas i fem huvudområden:
1. Sameföreningar och medlemmar
2. Förvaltning och verksamhet i olika samiska organ
3. Kulturfrämjande insatser och opinionsbildning
4. Drift och förvaltning av Riksorganisationen
5. Sameslöjden
Dessa verksamhetsområden, och ansvar gentemot det samiska samhället, är omfattande och ställer
stora krav på organisationen och styrelsen.
Till grund för riksorganisationens verksamhet ligger organisationens Målsättnings- och
Handlingsprogram, samt andra beslut antagna av Same Ätnams landsmöten.
Same Ätnam bedriver sin verksamhet huvudsakligen genom ordförande, arbetsutskott och styrelse,
samt genom representation i olika organ.
De som arbetar som förtroendevalda inom RSÄ ingår i det så kallade ”Rådet”, som är ett viktigt
forum för Same Ätnams verksamhet.
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Övergripande verksamhetsplan
RSÄ:s styrelses verksamhetsår 2015 kan indelas i 12 huvudaktiviteter efter styrelsens konstituering,
se bild nedan.

Det första som åligger styrelsen är att göra ett medlemsutskick i juni som meddelar medlemmar och
RSÄ:s organ om de förtroendevalda som valts under landsmötet.
I augusti/september hålls ett möte med RSÄ.s råd för att planera det kommande verksamhetsåret.
Detta möte föregås av ett arbetsutskottsmöte och ett styrelsemöte.
I september följer ett styrelsemöte för att detaljplanera eventuell medlemsaktivitet, här kallad
”höstaktivitet” och andra styrelseärenden. I november hålls den medlemsrelaterade aktiviteten.
I december görs ett medlemsutskick om information om höstens aktiviteter och avier för 2016.
Redan i januari träffas arbetsutskottet för att planera alla aktiviteter och berättelser inför landsmötet
2015. Här bereds också ärenden inför styrelsemötet i februari. Till mars ska årsbokslutet vara klart
tillsammans med organisationens verksamhetsberättelse, samt att kallelse till årsmötet går ut i slutet
av mars.
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Till landsmötet i maj träffas styrelsen, valberedning och lekmannarevisor för att slutföra
aktiviteterna innan landsmötet och planera förslag på aktiviteter efter sommaren.
Landsmötet är avslutet på verksamhetsåret då nya val sker på styrelseledamöter och förtroendevalda
i organ, och som följs av styrelsens konstitueringsmöte.
Under verksamhetsåret sker den dagliga driften. Här ingår bidragsansökningar, uppdrag och daglig
drift.
Med uppdrag menas tidsbegränsade insatser från styrelsen eller representanter i projekt och
konferenser. Med daglig drift menas ekonomihantering, administration och förbättringsåtgärder samt
att svara på allmänhetens frågor om organisationen och frågor om samer. Här ingår också att utgöra
remissinstans för utskick från politiska och icke-politiska organisationer.
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Kärnverksamhet
1. Sameföreningar och medlemmar
Funktioner
Funktionen som förvaltare av det samiska civilsamhället, bör ligga i ryggmärgen hos alla som är
aktiva, och bland alla medlemsföreningar. RSÄ ska arbeta tillsammans med medlemsföreningarna
och kontinuerligt belysa det gemensamma ansvaret att förvalta det samiska civilsamhället genom
riksorganisationen och alla dess organ.
Utan sameföreningarnas aktiva medverkan i riksorganisationen, riskerar viktiga funktioner såsom
stiftelsen Samefolket, Ájtte, Samernas utbildningscentrum, Gaaltije, Samerådet med flera, att inte
fungera fullt ut.

Övergripande målsättning
Same Ätnams ska utgöra medlemsföreningarnas språkrör.
Organisationen ska kontinuerligt komma ut med information till medlemmarna. Speciellt bör man
lägga tonvikt på att beskriva organisationens identitet och uppgift.
Genom att medlemsföreningarna på ett bättre sätt förstår Same Ätnams behov och verksamhet,
tryggar det för att sameföreningarna nominerar lämpliga kandidater till styrelsen och till de olika
organen, och med sina kunskaper ökar kvaliteten i Same Ätnams verksamhet.

Verksamhet 2015
1. RSÄ ska utkomma med minst två medlemsutskick.
2. RSÄ bör utkomma med minst tre medlemsutskick.
3. RSÄ bör i mån av ekonomi arrangera en konferens eller ett möte för
medlemmarna under hösten 2015.

2. Förvaltning och verksamhet i olika samiska organ
Funktioner
RSÄ har representanter i flera stiftelser och organisationer, här benämnda ”organ”. RSÄ
representeras av samer från hela landet med olika bakgrund och yrken vilket ger riksorganisationen
en stor bredd i sin representation.
Alla förtroendevalda inom RSÄ: styrelsen, valberedningen, lekmannarevisor och representanter i
organen samt suppleanter kallas ”Rådet”.
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För att de förtroendevalda ska vara delaktiga i RSÄ:s verksamhet krävs att Rådet har kontaktytor för
att kunnaförmedla information och öppna för diskussioner mellan styrelse och övriga.

Övergripande målsättning
Representanterna ska driva medlemmarnas intressen och organisationens målsättningar inom
respektive organ.
Styrelsen för Same Ätnam ska genom eget initiativ ha fortlöpande kontakt med representanterna i de
olika organen och övriga inom Rådet.
Representanterna bör återrapportera verksamheterna till styrelsen och till landsmötet.

Organ som förvaltas av RSÄ








Samerådet
Samernas Utbildningscentrum
Ajtté – Fjäll och Samemuseum
Stiftelsen Samiska Minnesfonden
Stiftelsen Gaaltije
Stiftelsen Samefolket
Sameslöjdsstiftelsen Sámi Duodji

Organ där RSÄ ska sträva efter att vara aktiva
Nedanstående organisationer kräver RSÄ:s aktiva engagemang och medlemskap.



Samiska teatern
Nämnden för Hemslöjdsfrågor

Verksamhet 2015
Rådet
RSÄ ska arrangera ett möte med Rådet under 2015, företrädesvis i
augusti/september.
Organ
Styrelserepresentanter ska delta i minst två årsmöten, förslagsvis i Gaaltije och
Samiska teatern.
Sameslöjdstiftelsen
RSÄ ska tillsammans med Sámi Duodji utarbeta en plan för hur slöjdsamlingen
ska användas och förvaltas.
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3. Kulturfrämjande insatser och opinionsbildning
Funktioner och övergripande målsättningar
Vår natur
Idag sker exploateringar över hela Sápmi i form av bland annat avverkningar och
gruvprospekteringar.
Styrelsen bör kontinuerligt följa upp frågor som rör hot mot miljön som på kort eller lång sikt får
konsekvenser för naturen. Organisationen ska följa med i samhällsdebatten och vara aktiv och
debattera de frågor som faller inom verksamhetsområdet.
Speciellt ska RSÄ fokusera på exploateringar och annan påverkan som får konsekvenser för samiska
marker, och som i sin tur begränsar möjligheten för människor och djur att på ett naturligt sätt vistas
i Sápmi.
Samisk kultur
Samisk kultur utgör traditionellt ett viktigt samiskt område för RSÄ. RSÄ ska årligen se över
organisationens kulturpolitiska program och ta fram de prioriteringar som måste göras.
Internationellt urfolkssamarbete
Genom RSÄ:s engagemang i Samerådet har organisationen fått uppdraget att representera och verka
för urfolksrättigheter och demokrati i FN och olika länder, samt delta i de processer som sker för att
förbättra urfolkens ställning. Det är viktigt att RSÄ främjar internationell verksamhet i urfolksfrågor.
Samiska språket
Same Ätnams språkpolitiska program ska ses över årligen och omsättas i verksamheten.
Same Ätnam skall, om medel finns, även ha samisk version av organisationens hemsida på de olika
språkvarieteterna.
Mänskliga rättigheter och antidiskrimineringsverksamhet
RSÄ ska aktivt motverka diskriminering av samer och arbeta utifrån de ramverk för mänskliga
rättigheter som FN och Europarådet skapat och efterser.
Samhällsdebatt
RSÄ ska där det är möjligt delta aktivt i samhällsdebatten.

Verksamhet 2015
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RSÄ ska delta aktivt i remisser som rör exploateringsfrågor, kulturfrågor och i
debatter som rör samiska näring och kulturintressen.
RSÄ ska delta aktivt i aktiviter kring människorättsfrågor, specifikt i aktiviter som
är initierade av DO och svenska FN-förbundet.

4. Drift och förvaltning av organisationen
Funktioner
Detta verksamhetsområde omhändertar det dagliga arbetet samt förvaltning av arkivet,
slöjdsamlingen och andra tillgångar.

Övergripande målsättningar
RSÄ ska sträva efter att ständigt förbättra kvaliteten i de olika verksamhetsområdena.
RSÄ ska bedriva sin verksamhet och förvalta sina tillgångar på ett långsiktigt och kostnadseffektivt
sätt.

Verksamhet 2015
Under 2015 ska RSÄ fortsätta arbetet med att förbättra hemsidan.
RSÄ ska fortsatt verka för att öka kvaliteten i den ekonomiska förvaltningen:
utbildning, omstrukturering av bokföring, förbättrade rutiner vad gäller
redovisning och utläggsredovisning och koppling av utgiftsposter mot budget.
RSÄ ska arbeta för att flytta kansliet och i detta arbeta för eventuell samverkan
med ett av RSÄ:s organ eller medlemsförening för optimal ekonomisk verkan.
Under 2015 ska alla medlemsutskick ske via postens E-brev för att förenkla
utskicken.

5. Sameslöjden och samiska näringar
Övergripande målsättning
Sameslöjden intar en viktig faktor för samisk identitet. Sameslöjden är också en viktig förmedlare av
samisk kultur.
Verksamhet 2015
Under 2013 startades diskussioner inom Rådet om hur RSÄ ska skapa verksamhet
kring sameslöjden, som resulterade i olika förslag på verksamhet. Under 2015 ska
detta resultera i en plan för att realisera RSÄ:s strategi kring sameslöjden.
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