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Inbjudan/kallelse till SSRs Landsmöte

Inbjudan till Svenska Samernas Riksförbunds Landsmöte
i Staare/Östersund 30 maj - 1 juni 2018
I år kommer SSRs Landsmöte att hållas på Verket i Staare/Östersund 30 maj – 1 juni, ombudsmöte
på förmiddagen 30 maj följt av ett öppet seminarium Arktisk klimat i förändring, påverkan
på urfolk, renen och renskötseln. Den 31 maj kl 08.30 öppnas SSRs Landsmöte officiellt och
avslutas 1 juni ca kl 16. Årets program kan du läsa om på de kommande sidorna. Programmet är
i huvudsak klart men visst utrymme för förändringar finns.
”Vi samer har ärvt landet, vattnet och förutsättningarna för att bedriva renskötsel,
jakt, fiske och annan markanvändning i Sápmi av våra förfäder. Vi samer ser
landskapet och människan som en helhet, där vi bygger vårt förvaltande på tanken
att vi förvaltar mark och vatten åt våra barn. Detta ställer krav på oss att vi ska
förvalta den väl. Vårt bruk av mark och vatten har sitt avstamp från ett hållbart
helhetsperspektiv. Med en stark och livskraftig renskötsel stärks plattformen
för kulturen som därmed får större möjligheter att bevaras och vidareutvecklas.
Kulturen och renskötseln är sammankopplade och klarar sig inte utan varandra. De
befinner sig i ett ömsesidigt förhållande till varandra.”

[utdrag ur Njunjuš SSRs visionsdokument]

Tema för årets Landsmöte utgår från vår historia men tar sikte på framtiden, 100 år från idag.
Renens betydelse för det samiska samhället kommer att belysas och hur vi kan arbeta för att
skydda den. Årets Landsmöte är ett jubileumslandsmöte, det är 100 år sen det första Landsmötet
hölls på svensk sida och det hölls just i Staare. Under Landsmötet kommer vi att arrangera en
jubileumsfestmiddag på Gamla teatern, där kommer också SSRs hederspris utdelas. Till denna
middag är naturligtvis också de som bor i Staares närhet, men som inte deltar på Landsmötet,
välkomna att delta. Anmäl er på www.sapmi.se eller på bifogad blankett.
SSR hälsar er välkomna till ett landsmöte vars ledord är utveckling, strategi och framtid.

Jörgen Jonsson

Jenny Wik Karlsson

Formvägen 16 · 906  21 Umeå Sverige · +46(0)90-14  11  80 · www.sapmi.se · info@sapmi.se

Program SSRs Landsmötet 30 maj - 1 juni 2018
Ombudsmöte förmiddagen 30 maj 08.30 - 12.00
Öppet seminarium Arktiskt klimat i förändring, påverkan på urfolk, renen och renskötseln 30 maj 13 - 17
SSRs Landsmöte 31 maj 08.30 - 1 juni ca 16.00
Tisdag den 29 maj
18.30 - 20.00

Middag för de som anländer

Onsdag den 30 maj
08.30 – 12.00
Ombudsmötet, inledning och upprop av närvarande medlemmar, förberedelse inför Landsmötet, Förberedelse inför beslut
09.30 – 10.00
Avbrott för kaffe
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 17.00
Öppet seminarium Arktiskt klimat i förändring, påverkan på urfolk, renen och renskötseln
14.30 – 15.00
Avbrott för Kaffe
18.30 – 20.00
Middag
Torsdag den 31 maj
08.30
Landsmötet öppnas, välkomstanföranden och upprop av deltagarna,
Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Ev medlemsärenden
09.15 – 09.45
Förmiddagskaffe
09.45 – 12.00
Renen
11.00 - 12.00
Tyst kunskap - renskötseln
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 - 14.00
Jakt/Fiskeprocessen
14.00 – 16.00
Samepolitik, rättigheter och rättsutveckling; Malin Brännström, Ragnhild Nilsson m fl
14.45 – 15.15
Kaffe
15.15 - 16.00
fortsättning
16.00 - 16.30
Paneldiskussion
19.30
100-års Jubileumsmiddag på Gamla Teatern, utdelning av hederspris
Fredag 1 juni
08.45 – 09.30
09.30 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00

14.00 –

ca 16.30

Policy för renen
Kaffe
Call for action - klimat
Aktuella frågor
Lunch
Motioner, resolutioner. Uppföljning av förra årets Landsmöte.
Landsmötsebeslut
- Njunjus - SSR:s visionsdokument
Stadgeenliga ärenden
- Verksamhetsberättelse
- Fastställande av medlemsavgifter
- Ekonomisk redogörelse
- Budget
- Revisionsberättelse
- Val av ordförande, fyllnadsval
- Val av styrelsens ledamöter och suppleanter - Val av revisorer jämte ersättare
- Stadgeändring mandatperioder
- Styrelsens ansvarsfrihet
- Val av revisorer jämte ersättare
Kaffe
Redogörelser och information om bokslut och verksamhet i Samernas Utbildningscentrum, Tidningen
Samefolket, Stiftelsen Sámi Duodji samt Samerådets svenska sektion
Avslutning
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Bokningar sker via www.sapmi.se, klicka på SSRs Landsmöte
SSRs Landsmöte hålls på Verket, Prästgatan 50, Östersund
Hotellrum, Hotell Östersund (f d Scandic City), Kyrkgatan 70
Jubileumsmiddagen hålls på Gamla Teatern, Thoméegränd 20
Allt ligger centralt inom ett kvarters avstånd och centralt i Östersund.
Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum, Köpmangatan 58, ligger två kvarter från
Landsmöteslokalen och har öppet kl 10 - 17.

SSR:s Kultur- och
bildningsverksamheter
sker i samarbete med
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