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Rapporter från Rådet Landsmötets valda representanter till styrelser, stiftelser et c
a) Samiska Minnesfonden (Ingela Lussi- Örn, Susanne Andersson)
b) Stiftelsen Gaaltje (Ylva Gustafsson)
c) Samefolket (Inge Frisk, Peter Rohde)
a)

Samiska Minnesfonden
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Styrelsen för Stiftelsen Den Samiska Minnesfonden lämnar följande
verksamhetsberättelse
avseende verksamhetsåret 2019.
Den Samiska Minnesfonden är grundad av de samiska riksorganisationerna
Sáminuorra, Same Ätnam och Samernas Riksförbund.
Den Samiska Minnesfonden har som huvudsakligt ändamål att främja forskning och
vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden som framgår av
minnesfondens stadgar.
Styrelse
Helena Lagerqvist Kuoljok Ordförande
Ella-Karin Blind t.o.m 23 mars 2019 Sáminuorra – ordinarie
Pia Labba fr.o.m 24 mars 2019 Saminuorra – ordinarie
Ingela Lussi Engström Öhrn Same Ätnam ordinarie, Susanne Andersson suppleant
Ingegerd Vannar Samernas Riksförbund - ordinarie
Elisabeth Pirak Kuoljok har varit kassör utom styrelsen.
Verksamhet
Minnesfonden har ett bankkonto där inkomsterna i huvudsak är baserade på ränteintäkter och
donationer. Minnesfonden har egna minnesblad som användas vid tillfällen då man vill hedra någon
person.
Minnesfonden har lokala ombud från Göteborg i söder till Karesuando i norr. De lokala ombudens
främsta uppgift är att vara kontaktlänk mellan Stiftelsen Samiska Minnesfonden och givaren,
den lokala samiska befolkningen. Ombuden skriver ut minnesblad och donationer sätts in på
Minnesfondens konto eller swish. Minnesfonden marknadsförs genom respektive organisation samt
genom sociala medier, Facebook och Stiftelsens Samiska Minnesfondens hemsida
https://densamiskaminnesfonden.se/ombud/ En uppdaterat en aktuell ombudslista är publicerad både
på Facebook sidan samt webbsidan.
Minnesfondens stipendium
Under 2019 har ett stipendium på 25 000 kr tilldelats till Katarina Spiik-Skum .
Styrelsemöten
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen haft fyra (4) styrelsemöten.
Två telefonmöten 23 sept, 10 nov samt två fysiska möten ett i Umeå 2 mars samt Jokkmokk 16 feb
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b) Stiftelsen Gaaltije rapport av Ylva Gustafsson
Verksamhetsåret 2019 och hittills 2020
Året 2019 handlade mycket om att skörda frukterna efter jubileumsåret och Staare2018 samt
att
följa upp projekt och inspiration som kom ut av årets oerhört omfattande aktiviteter. I början
av
2019 kom Sametingets beslut om att förlägga sametingsbyggnaden till Staare/Östersund,
vilket var
fantastiskt glädjande för Gaaltije förstås!
För att ha beredskap till att sametingsbyggnaden eventuellt kommer att kunna inhysa ett
museum
har styrelsen och Jerker fortsatt att identifiera vilka visioner vi har för detta. Vi har fördjupat
oss i
vad ett museum skulle innebära, och samlat erfarenheter från andra samiska
muséer/kulturcentra
och från andra urfolk som genomfört motsvarande satsning. För att höja styrelsens
kompetens när
det gäller museum har vi tillsatt en extra styrelseledamot på ettårsbasis, nämligen Charina
Knutson, bl a verksam på Jamtli och forskare.
Vi kan dock inte vänta på att ett sametingsbygge står färdigt, det kommer förstås att ta
många år
innan det är en verklighet. De nuvarande lokalerna är nedgångna och inte anpassade för den
verksamhet som bedrivs och ska bedrivas i framtiden. Därför planeras en ombyggnad som
om allt
går som det ska påbörjas i maj i år. 10% av omkostnaderna står Gaaltije för, Sametinget och
Östersunds kommun står för resten.
Vi hade hoppats att få ta del av en ny spännande verksamhet: att få bli en
”diskrimineringsbyrå”.
Det är ett delvis färdigt koncept som vi tror skulle passa Gaaltije. Tyvärr godtogs inte vår
ansökan
den första vändan men en ansökan ska lämnas in på nytt i november.
Textproduktion och broschyrer produceras som vanligt, liksom utställningar. De har liksom
föreläsningar, kurser, seminarier och stadsvandringar varit välbesökta.
I augusti representerade ordförande Karin och jag Gaaltije vid åderbegravningen av samiska
kvarlevor i Lycksele. Det var fantastiskt fint att få närvara där.
I februari 2020 firade Gaaltije 20-årsjubileum. Det blev en trevlig heldag med en hel del
långväga
gäster, bl a gamla trotjänare från tidigare styrelser och före detta anställda.
Butiken går tyvärr inte så bra som skulle önskas, den lider av samma öde som alla andra
som
numera måste konkurrera med försäljning på internet. Den kommer dock att vara kvar och få
en
ansiktslyftning i och med ombyggnaden.
Styrelsearbetet flyter på bra och de allra flesta drar sitt strå till stacken med sin kompetens.
Personalen på Gaaltije är fantastisk!
Personligen tycker jag att det har varit mycket givande att få vara del av Gaaltijes styrelse
och jag
är tacksam för chansen att bidra med det jag kan genom att representera Same Ätnam. Jag
fortsätter gärna en mandatperiod till om jag får förnyat förtroende.
Ylva Gustafsson
Mars 2020
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c) Samefolket 2019 rapport av Inge Frisk
Deltagande i möten
14/3 Suppleant Peter Rodhe deltog
13-14/5 Styrelsemöte och årsmöte. Kunde ej delta p g a Sameföreningen i Stockholms kolliderande
evenemang där jag var projektledare. Same Ätnam bestämde sitt datum före Sameföreningen.
5/9 deltog i styrelsemötet.
10/12 deltog i styrelsemötet
Inges bidrag till Samefolket utöver deltagande i möten
Inför årsmötet granskade Inge policydokument och föreslog ändringar.
Föreslagit IT-förändringar av prenumerationsprocessen i syfte att korta tid mellan beställning och
betalning samt diversifiera betalningsmöjligheter.
Deltagit i diskussioner kring utveckling av Samefolkets webbplats för ökad synlighet och attraktion
samt digitalt tillhandahållande av tidskriften.
Granskat nya IT-tjänster utifrån informationssäkerhets- och dataskyddsförordningsperspektiv. Har haft
kontakter med Datainspektionen. Upprättat riskbedömningsdokument för att visa att styrelsen tagit sitt
ansvar beträffande informationssäkerhet och dataskyddsförordningen.
Upprätthåller kontakt med KB i syfte att digitalisera Samefolkets arkivexemplar.

Återföring av erfarenheter till Sameföreningen i Stockholm
Att vara med i ledningen för en väl etablerad och strukturerad verksamhet ger värdefulla erfarenheter
för utvecklingsarbete av ledningen av Sameföreningen i Stockholms verksamhet.

3

