Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2022
Inledning
Beskrivning av verksamheten
Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) är en medlemsorganisation och Sveriges äldsta
riksorganisation för det samiska civilsamhället. Same Ätnams grund är alla samers lika rättigheter till
kultur och språk. Same Ätnams medlemmar är Sameföreningar och enskilda och medlemskap kan
sökas av alla samer, oavsett bakgrund och bostadsort.
Riksorganisation Same Ätnams grundläggande verksamhet kan indelas i fem huvudområden:
1. Sameföreningar och medlemmar
2. Förvaltning av och verksamhet i samiska organisationer och de stiftelser vi varit med att bildat.
3. Insatser som främjar alla samers rättigheter till kultur och språk samt opinionsbildning
4. Bevarande och utveckling av riksorganisationens verksamhet
5. Den samiska slöjdens bevarande och utveckling
6. Policys och planer
Same Ätnams högsta beslutande organ är det årliga Landsmötet som består av medlemmarna. På
Lansmötet väljs en styrelse samt representanter till de olika organ och stiftelser RSÄ har varit med att
bilda. Den löpande verksamheten bedrivs av styrelsen och de representanter som valts att representera
Same Ätnam i olika organ och stiftelser som RSÄ varit med att bilda.
Styrelse och andra förtroendevalda representanter ingår i det gemensamma Rådet.
Kärnverksamhet
Sameföreningar och enskilda medlemmar
Medlemmarna (föreningar och enskilda) i Same Ätnam är gemensamt förvaltare av organisationen det
samiska civilsamhället. Styrelsen, valberedning och andra förtroendevalda ska arbeta tillsammans med
medlemmarna för att skapa engagemang och aktiviteter.
Sameföreningarna utgår en viktig del av RSÄ, och utan deras aktiva medverkan och engagemang i
riksorganisationen saknas representation från det samiska samhället. Gemensamt förvaltar vi och
säkerställer centrala samiska verksamheters framtid, så som stiftelsen Samefolket, Ájtte, Samernas
utbildningscentrum, Gaaltije, Sámi Duodji, Samerådet med flera. Stiftelser och organisationer varav
flera instiftats och bildats av Riksorganisationen Same Ätnam, genom Sameföreningarna och enskilda
medlemmars erfarenheter, kunskap och engagemang!
Övergripande målsättning
Riksorganisationen Same Ätnams mål är att vara en organisation som arbetar med och för
Sameföreningar och enskilda medlemmar. RSÄ vill arbeta för att vara en stark representant och röst
för det samiska civilsamhället och alla samers lika rättigheter RSÄs förtroendevalda i styrelsen samt
representanter i organisationer och stiftelser delar Same Ätnams värdegrund känner ett engagemang
för organisationen, och dess framtid. RSÄs förtroendevalda känner att de har de kunskaper och de
redskap de behöver för att på ett bra sätt kunna genomföra sina uppdrag som representanter för RSÄ.
Verksamhetsplan för 2022
RSÄ:s styrelse hoppas att vi under 2022 kan påbörja ett arbete med syfte att stärka och utveckla
organisationen. Under 2020 framkom att det finns behov från Sameföreningarna att få stöd vid
exempelvis samråd. Styrelsen ska verka för att hitta lämpliga stödfunktioner för detta under
2022, då 2021 varit ett år som inneburit överraskande svårigheter och utmaningar vad gäller att
mötas och samarbeta.
Under 2021 tillsatte styrelsen en Ansvarig för ungdomsfrågor vars uppgift är att tillsammans
med styrelsen arbeta för att hitta vägar för att utveckla verksamheten så att den blir mer attraktiv
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för yngre medlemmar.
2020 års verksamhet och aktiviteter är beroende av vilka ekonomiska medel erhåller och hur
situationen ser ut vad gäller SARS Covid-19 pandemin.
Styrelsen föreslår Verksamhetsplanering för 2022 som följer:
•
•

•
•
•
•
•

Efter styrelsens konstituering görs ett medlemsutskick med information från
Landsmötet
Styrelsen håller digitala möten genom ZOOM varje månad. Vid minst två tillfällen
under 2022 kommer dessa ske i form av arbetsmöten över ett par dagar, då den arbetar
med frågor om verksamhetsutveckling och möjliga projekt och ansökningar om medel.
Enskilda i styrelsen representerar RSÄ i olika organ och samråd, styrelsen svarar vidare
på remisser och informerar via hemsida och sociala medier. Denna och den löpande
verksamheten och uppdragen sköts av utsedda ledamöter i styrelsen och rådet.
Översyn och utveckling av styrdokument och arbetsrutiner fortsätter under 2022
Styrelsen arbetar tillsammans med rådet för att hitta former för dialog och samarbete.
I januari görs ett medlemsutskick för med information från styrelse och förtroendevalda.
Styrelsen hoppas kunna planera för att under året samla medlemmarna till ett
gemensamt möte med fokus på att stärka gemenskap och hitta vägar för att arbeta
framåt tillsammans i RSÄ.
Ungdomsansvarig i styrelsen ser tillsammans med styrelsen över förutsättningar för att
skapa ett ungdomsråd. Förslag till detta presenteras på Landsmötet 2022.
Styrelsen vill tillsätta 20 000 kr. till detta, och planerar att söka ytterligare medel.

Styrelsen genom
Marita Granström, Ordförande Riksorganisationen Same Ätnam
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