Buertiegærja / Protokoll
Krokorne saernien reererne tjielten raarastallerne-dåehkie
Krokom kommuns Samrådsgrupp för Samiskt förvaltningsområde
Mïetsken 30n biejien (bearjaldahke) / Den 30e augusti (fredag) 2013

Tsåahka 10-30-15.00/

KI. 10.30-15.00

Sijje I Plats; Krokornen tjïelten gåetesne / I
kommunhuset i Krokom Mus-Olle
Gie rneatan / Närvarande:
Katarina Päiviö Klemensson tom punkt 7
Stina Utsi
Ann Sparrock
Sara Strandberg
Kenneth Österberg
Owen Laws
Elisabeth Englund vid punkterna 5-7
Vaino Klemensson, samordnare
Marianne Persson, samordnare

§ 1

Mötet öppnas. Marianne hälsar alla välkomna!

§2

Val av mötesfunktionärer
Beslut; Till ordförande valdes Stina
Till sekreterare valdes Marianne
Till att justerad dagens protokoll valdes Ann.

§3

Genom gång av förra mötets protokoll
Genomgång av förra protokollet, inga ändringar eller tillägg
gjordes
Beslut; att lägga protokoll till handlingarna

§4

Redovisning av använda medel 2013.
Marianne föredrar ekonomisk redovisning, det finns lite pengar
att fördela fortfarande, Framför allt så har inte Änge haft
språkresurs i den omfattning som det var beslutat
Beslut; Att omfördela 25 000 kr av det prognostiserade
överskottet så att Änge kan använda 50% språkresurs from 1a
sept och året ut. Villkoret är att Änge faktiskt bemannar
språkarbetare tjänsten enligt förvaltningsområdets beslut.
För de tjänster som finanseras av Statsbidraget skall
befattningen vara Språkarbetare.
Att bekosta föreläsare till en halvdags utbildning av lärare i hela
kommunen under förutsättning att utbildningdagen är

obligatorisk.
Att behålla mallen för budget, och i budgetuppföljningen
redovisa Helårsprognos.

även

§5

Ansökan från Änge fsk om frysbox och förråd.
Änge förskola ansöker om att få köpa in en särskild frysbox för
att kunna ta till vara matriai vi främst renslakt. Matrialet kan
sedan tinas och jobbas med under hela året. Det kan vara
bellingar, klövar, tarmar, blod, etc. Ansökan gälller också
förvaringsbod för samiska leksaker.
Beslut; att bevilja 4000 kr till frysbox. Att idag avslå ansökan
om förrådsbod. Det anses inte vara Sam fvo som ska bekosta
förråd till leksaker även om de anses vara samiska. Behovet av
ett förråd till Änge finns och Elisabeth tar med sig detta till BuF.

§6

Ansökan om medel till Kulturveckan
En ospecifierad förfrågan från Kulturen om bidrag till samiska
inslag i kulturveckan. Statsbidraget skall användas till
merkostnader för samiska språk och kultur.
Beslut; att Vaino undersöker vilka merkostnader som kan
finnas för samisk kultur under kulturveckan och uppdras åt
Peder att besluta om belopp inom ramen för projektmedel, max
ett halvt prisbasbelopp.

§7

Redovisning frånBuF.
Elisabeth visar BuF processplanering för samisk språk och
kultur, bifogas. Många processer är igång, Jieleme biejjie,
årshjul för förskolan, fortbildning för samiska pedagoger mm.
Just nu pågår planering för framtidsdagen den 6 november för
kommunens ge klassare. Där ska arbetstillfällen med samiska
språk lyftas.

§8

Utvärdering av handlingsplan.
Under 2014 ska handlingsplanen utvärderas och det måste
budgeteras för. Uppdatering ska ske i slutet av 2014 och vi bör
utgå från att den ska antas i KS.
Beslut; inga beslut

§9

Riktlinjer för placering av barn i samisk språkig omsorg.
Syftet med att ha samisk avdelning är språk och kulturbad, dvs
revitalisering. Placering av barn och bemanning ska utgå från
modersmålet, syftet och målen i Handlingsplanen.

§10

Information från äldreomsorgen.
Kenneth och Vaino informerar
om arbetet med Fokusgruppen. Socialförvaltningen
inte påbörjat någon genomlysning.
Beslut; inget beslut tas.

i övrigt har

§11

Information från övrig förvaltning.
Sara informerar kort om KKiK, kommunens kvalitetsmätning
och kvalitetsredovisning. Här försöker Admin enh jobba med ett
få in mätning om Sam Fvo lyckas i sitt uppdrag.

§12

Ortnamnsgrupp.
Marianne föredrar om ärendegången då ortsnams
dokumenteras och för in i Lantmäteriets register och kan först
då bli skyltade som ortnamn. Det finns i stort behov i Krokams
kommun att dokumentera platsnamn. För detta måste särskilda
intresserade personer värvas.
Beslut; Marianne uppdras att kalla ihop en grupp intresserade
personer att påbörja dokumentationsarbetet.

§ 11

Ordförande tackar för visat intresse och förklara mötet avslutat.

Tjaelije/ Sekreterare

v.l!t~t/t1:"tt-Ptt f,;i¿.r.r,,Marianne Persson

Justeras

cik,arrock

