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Verksamhetsberättelse 2013 Sameföreningen i Stockholm
Sammanfattning
Sameföreningen är en ideell förening vars idé bygger på att medlemmarna arbetar ideellt med
föreningens verksamhet. Helt avgörande för att planerade aktiviteter ska gå att genomföra är att det
finns ett engagemang hos medlemmar att arbeta och att delta i evenemangen. Merparten av Sameföreningens arrangemang sker i egen regi.
Det samiska språket är viktigt för identiteten. Sameföreningen har på olika sätt fört fram vikten av
att ha tillgång till språket i förskola och skola. Sameföreningen har på olika sätt lyft fram
barnperspektivet i såväl medlemsaktiviteter som publika evenemang
I samverkan med myndigheter, institutioner och andra föreningar arrangerade föreningen olika
evenemang. Sameföreningen lyfter fram samernas situation som urfolk, ökar förståelsen och
kunskapen om samiska språk, samisk kultur, historia och samhälle. Sameföreningen har deltagit i
samråd med Stockholms stad. I december skickade föreningen in en hemställan till Stockholms stad
om att de ansöker hos regeringen att bli förvaltningskommun för det samiska.
Under 2013 arrangerade Sameföreningen aktiviteter för medlemmarna såsom samiskt nationaldagsfirande, barn- och familjeaktiviteter, språkkaféer, barhäng, slöjdkurs och slöjdträffar, fester med
kulturella inslag med mera. Sameföreningen har fortsatt fokusera på att försöka nå ut till samiska
familjer med barn och ungdomar. Föreningen vill mäkla kontakter mellan unga samer i Stockholm.
Deltagarantalet under de olika evenemangen brukar variera från tiotal besökare till över hundratalet
personer i alla åldrar.
Under verksamhetsåret ordnade Sameföreningen två föreningsmöten, årsmöte och medlemsmöte.
Styrelsen har haft tio styrelsemöten. Medlemmarna har fått tio medlemsutskick per ytpost. På
Sameföreningens webbsida sker kontinuerliga uppdateringar om aktualiteter för allmänhet och med
fördjupad information på den lösenordsskyddade sidan för medlemmar. Till facebookgrupp Samer i
Stockholm och facebooksidan Sameföreningen i Stockholm replikerar vi information från webbsidan
i syfte att nå nya medlemmar i Stockholmsområdet och informera övriga Sápmi och andra
intresserade om vad som händer i Stockholm.
Sameföreningen deltog i ombuds- års- och landsmöten som Sámiid Riikakasearvi höll. En
representant från styrelsen deltog i sammankomster på Kanadas ambassad.
ANTAL MEDLEMMAR UPPNÅDDA 2013-12-31 var 410
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STYRELSESAMMANTRÄDEN
Under 2013 hölls 10 styrelsemöten. Styrelsen har arbetat enligt föreningens stadgar.

INTRESSEPOLITISKT OCH OPINIONSBILDANDE ARBETE
Valdebatt inför valet till Sametinget
I maj var det val till Sametinget. I enlighet med de demokratiska värdena har alla röstberättigade en
möjlighet att påverka vilka partier som ska representera dem i Sametinget. Valdebatten var ett sätt
för medlemmar och andra samer att få ta del av partiernas visioner, värden och idéer. Samtliga
partier deltog. Efter debatten gick deltagare till ett samkväm på en restaurang.
Fyra dagar för fast mark, rent vatten, ursprungskultur och hållbara lokalsamhällen
Sameföreningen deltog och var medarrangör i ett fyra dagar lång manifestation för att få till en
förändrad gruvpolitik. Dagarna hade med fokus på orörd natur, rent vatten, levande kulturlandskap,
ursprungskultur och hållbara lokalsamhällen. Dagarna avslutades med en demonstration i
Stockholms city.
Stockholm/ Gállok på Kafé Klaver
Vid fyra olika tillfällen var Sameföreningen med och i ett samarrangemang som gav konserter vid
tre olika tillfällen på tisdagkvällar. Aktiviteten avslutades med en lördagskonsert med Anja Storelv.
Remisser
Under året har Sameföreningen lämnat in svar på två remisser, Sametingets gruvpolicy respektive
Sametingets näringspolitiska program.
Teaterföreställningen SMS från Soppero
Sameföreningen gav två föreställningar av teaterpjäsen SMS från Soppero med Girón Sámi Téahter
på Riksteaterns scen i Hallunda.
Samråd och hemställan till Stockholms stad
Sameföreningen deltar kontinuerligt i samråd om frågor som rör samer i Stockholms stad i enlighet
med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det är Stockholms stad som bjuder in
Sameföreningen till mötena. I december skickade föreningen in en hemställan till Stockholms stad
om att de ansöker hos regeringen att bli förvaltningskommun för det samiska.
Ombuds- och landsmöte
Sameföreningen har deltagit i ombuds- och landsmöte som Sámiid Riikakasearvi höll i Idre.
Kanadas ambassad
Förening har varit inbjuden till samkväm på ambassaden vid flera tillfällen.
13 Indigenous Grandmothers öppna råd i Stockholm
Vice ordförande höll ett tal under välkomstceremonin för 13 Indigenous Grandmothers och
ytterligare ett tal under inledningsdagen av deras fyradagarskonferens.
Nationella minoriteters musikfestival
Romerna i Stockholm bjöd in Sameföreningen och de andra nationella minoriteterna till ett
planeringsmöte kring ett gemensamt arrangemang om att visa våra respektive kulturer. Det
resulterade i en ansökan om bidragsstöd från Stockholms stad.
Konferens Nationella minoriteters rättigheter i Stockholms län
En ledamot och medlemmar deltog i konferensen Nationella minoriteters rättigheter i Stockholms
län. Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm arrangerade endagskonferensen.
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PROGRAMVERKSAMHET
Två föreningsmöten anordnades, årsmöte i mars och medlemsmöte i november.
Åarjelsaemien-gïele – Satsa på språket!
Det samiska språket är viktigt för identiteten både för att stärka och för att utveckla den egna
identiteteten. Språkkaféet ger möjlighet för generationer att mötas, där modersmålstalare och
nybörjare kan ge varandra styrka i att våga använda språket. Föreningen har vid fyra tillfällen hållit
sydsamiskt språkcafé. Under avspända former fick deltagarna tillfälle att lyssna på och prata med
medlemmar som har sydsamiska som modersmål. Alla medverkade i samtalen utifrån sina egna
förutsättningar.
Nationaldagsfirande under samernas nationaldag den 6 februari
Nationaldagen inleddes med att den samiska flaggan hissades vid Stockholms stadshus. På kvällen
höll föreningen öppet hus för medlemmar och Carola Grahn höll hyllningstalet.
Kött- och paltfest
Kött- och paltfesten blev inställd då det inte fanns någon som kunde samordna planering och
genomförande av festen.
Samisk söndag – en seminarieserie
Sameföreningen har under begreppet Samisk söndag vid flera tillfällen arrangerat aktiviteter då det varit
möjligt att ta del av samisk kultur. Seminarieserien belyser samisk forskning, samisk kultur, samisk historia
och samiska språk. Innehållet i årets seminarieserie tar upp samisk improviserad design (Silje Figenschou),
samisk grafik, måleri, skulptur och digital konst (Tomas Colbengtson), litteraturpresentation (Birger
Ekerlid), släktforskning med betoning på samiskt ursprung (Inge Frisk), att informera och föreläsa om samer
(Inge Frisk).

Barhäng
Ett lättsamt samkväm där hitresta samer kan möta samer bosatta i Stockholm med omnejd.
Sameföreningen skapade flera barhängsmötesplatser efter konserter och andra aktiviteter.

KU RSER/UTBILDNING
Textil samisk slöjdcirkel – att skapa tillsammans
Samisk slöjd, eller duodji, är en viktig del av den samiska kulturen och har ett starkt symbolvärde för den
samiska identiteten och ett starkt samband med livsstil och levnadssätt. Samisk slöjd utgår från samiska
traditioner, samiskt formtänkande, samiska mönster och färger. Sameföreningen arrangerade flera träffar där
var och en arbetade med olika slöjdarter. Jeanette Asplund höll i cirkeln.

Barnaktiviteter
Sameföreningen anordnade en kurs för barn och unga där de tillverkade ett samiskt jeansbälte.
Samiskt bälte är en identitetssymbol och hör traditionellt nära ihop med den samiska kolten.
Målgruppen var barn och unga i åldrarna 10-20 år.

INFORMATION
Medlemsinformation
Tio utskick om föreningens aktiviteter har gått ut till medlemmarna under året med Postens tryckoch utskickstjänst eBREV Webb. 213 (190) medlemmar har uppgett sin e-postadress och får via
epost kontinuerligt nyhetsbrev med information om nya aktiviteter. Sameföreningens webbplats har
haft cirka 9500 unika sidvisningar under året. Facebooksidan Sameföreningen i Stockholm är det
586 (471) personer som gillar. Facebooksidan har haft 3.000 - 6.000 unika personer som har sett
sidan under facebookannonsering inför valdebatten och minerallagsmanifestationen.
Facebookidentiteten Sameföreningen Stockholm har 875 (650) vänner.
Gruppen Samer i Stockholm hade vid årets slut ca 760 (560) medlemmar. Föreningen bedömer att
alla kommunikationskanaler behövs då medlemmar och allmänhet har olika vanor och kunskap om
att informera sig via sociala medier och Internet.
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Frågor till föreningen från allmänheten
Föreningen får väldigt många frågor från skolor, universitet, journalister, myndigheter och
allmänheten om att informera om samer i olika sammanhang. Föreningen förmedlar frågorna vidare
genom annonsliknande information på webbaserade medlemssidor eller via direktkontakt. Samtliga
inkomna frågor under året har besvarats bland annat genom intervjuer av styrelsen eller
medlemmar. Det är en viktig del av föreningsarbetet att sprida kunskap om oss samer.

ÖVRIGT
Ordförande och vice ordförande deltog i middag och samkväm under SSR:s ordförandekonferens i
Stockholm.
Sameföreningen är medlemmar i Sámiid Riikakasearvi, Same Ätnam, Giron Sámi Teáhter och
Sáminourra.
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FÖRTROENDEVALDA 2013
Styrelsen
Mariana Wiik; ordförande 2012-2014
Leif Albinsson; kassör juni 2013-2015
Inge Frisk; ledamot (vice ordförande) 2012-2014
Pia Lindblom, ledamot 2013-2015
Jeanette Asplund, ledamot 2012-2014
Anna Hartzell, suppleant 2013-2015
Kerstin Karlsson, suppleant 2013-2015
Seth Jonsson, suppleant 2013-2014 (fyllnadsval)
Revisorer
Allan Axelsson; ledamot 2013-2015
Catharina Meurling Saitton; ledamot 2012-2014
Britt-Marie Hedström; suppleant 2013-2015
Dyveke Forsgren; suppleant 2012-2014
Valberedning
Eva Eastwood, sammankallande
Isabella Sourra

Ordförande

Vice ordförande

Mariana Wiik

Inge Frisk
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