
Samrådsgruppen 26 november 2021
2021-11-18 09:00 - 12:00
Samrådsmöte

Plats
Zoom

Deltagare
Inger-Helene Graik (Organisatör), Anna-Carin Svedén, Annerika78, Annika Berkö, Britapersson,
Carina Berggren, Hannanutti, Helen Bergkvist, Jannike Hillding, Mattiasfjallberg, Meerhke J,
Susanne Thomasson

1.    Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet

Närvarande: Inger-Helene Gråik, Susanne Thomasson, Helen Bergkvist, Brita Persson, Saila-
Marie Gråik, Sajla-Kristin Dunfjell, Anna-Carin Svedén, Jannike Hilding och Annika Berkö,
Margareta Jonsson

1.1.    Helena Ivansson föredrar om sitt arbete nära vård

Helena Ivansson, samordnare nära vård föredrar om sitt arbete.

2.    Val av och justerare

Åtgärder

Saila-Marie Gråik

Ej angivet Ej angivet

Beslut
Saila-Marie Gråik väljs som justerare

3.    Förra protokollet
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Åtgärder

Läses av Inger-Helene läser uppföregående protokoll

Ej angivet Ej angivet

Beslut
Protokollet läggs till handlingarna

3.1.    Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordning fastställes

4.    Budgetuppföljning

Susanne föredrar budgetuppföljning, att det är ansökt om överföring till nästa års budget till en
summa av 140 tusen. Det kommer att bli Gielebiesie för småbarnsföräldrar den 10-12 dec samt
träff med fokusgruppen den 8-9 december i Jänsmässholmen. Beslut från sametinget angående
överföring av statsbidraget kommer nästkommande vecka.

5.    Ansökning Stiftelsen Gaaltije
Stiftelsen Gaaltjie ansöker om delfinansiering av projekt

Åtgärder

Susanne föredrar ansökan

Ej angivet Ej angivet

Beslut
Beslut att bevilja 4000kr till Stiftelsen Gaaltije för projektet.

Bilagor
Sameskolan och Fjällgård i Såahka .pdf,  Ansökan Gaaltije.pdf
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5.1.    Ansökan Änge förskola
Änge förskola ansöker om medel till att köpa in renkött

Åtgärder

Margareta föredrar ansökan. Lena Träskvik på SABY bör informeras om beslutet.
Sådana här inköp bör läggas i skolornas matbudget i framtiden.

Ej angivet Ej angivet

Beslut
Att bifalla ansökan.

Bilagor
Ansökan om inköp av renkött.docx

6.    Redovisning från förvaltningarna

Annika Berkö har en hälsning från de samiska pedagogerna, där fortbildning efterfrågas.
Information från Infomentor angående omdömen i samiska kommer inte med på
utvecklingssamtal per automatik. 
Jannike berättar att kök och städ gör över från Saby till BUN efter årskiftet.
Medborgardialoger angående Hotagen har hållit två gånger hittils. Det är nu fyra förslag att ta
ställning till. 
Anna-Carin tar upp om arbetet om friskoteråkning i området kring Ansättsfjällen. i övrigt så
fortgår arbetet som föredrogs på förra samrådet.
Förslag på nästkommande års mötesdagar skickas ut inom kort.

7.    Redovisning arbete med strategi samisk FVO

Den 8-9 december kommer möte angående revidering av strategin att avhandlas. och ett förslag
utformas. Samrådsgruppens samiska ledamöter plus suppleanter kallas.

8.    Information sameskola

Annika föredrar frågorna som uppkommit från sameskolstyrelsen. omröstning av placering har
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hållits på facebook och merparterna av de som svarat har röstat för en placering av sameskola
till Änge. underlag på antal elever tar Annika fram.

9.    Underskrifter
Ordförande Helen Bergkvist

Justerare Saila-Marie Gråik

Sekreterare Inger-Helene Gråik
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