Buertiegærja / Protokoll
Krokome saemien reereme tjielten raarastalleme-dåehkie
Krokom kommuns Samrådsgrupp för Samiskt förvaltningsområde

Suehpeden 25n biejien (bearjaldahke) / Den 25e maj (fredag)
Tsåahka 9.00-12.30 / Kl. 9.00-12.30
Sijje / Plats; Krokomen tjïelten gåetesne / I kommunhuset i
Krokom Styrhytten
Gie meatan / Närvarande:
Kenneth Österberg
Susanne Thomasson
Katarina Päiviö Klemensson
Peder Lindh
Anette Fjällberg
Stina Utsi
Sara Strandberg, inte närvarande hela mötet
Marianne Persson, samordnare

§1

Mötet öppnas. Peder hälsar alla välkomna!

§2

Val av sekreterare och justerings person
Beslut; att välja Marianne till sekreterare och Katarina att justera dagen
protokoll

§3

Genom gång av förra mötets protokoll
Genomgång av förra protokollet, inga ändringar eller tillägg gjordes
Beslut; att med det tillägget lägges föregående protokoll till handlingarna

§4

Redovisning av använda medel 2012.
Marianne redovisar för de aktiviteter som skett hittills detta år och vad de kostat.
Inga budgetöverskridande aktiviteter har skett. Aktiviteter redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Beslut; att lägga ekonomiska redovisningen till handlingarna.

§5

Ansökningar av projektmedel
Beslut; Bevilja och avslå medel till projekt enligt nedan, beskrivning av projekt
samt motivering till beslut, se bilaga 1
Projektägare
Sökt medel Beslutad summa
Nils-Henrik Sikku 20 000 Skr
0 Skr
Raasten-Rastah
7 500 Skr
7 500 Skr
Funka Nu AB
30 000 Skr
0 Skr

Röjrvik kommune
Gaaltije

§6

35 000 Skr
14 300 Skr

20 000 Skr
14 300 Skr

Aktiviteter
Beslut; att arrangera och medge finansering till följande aktiviteter under 2012.
Aktivitet
Naestie gåetie, stjärntält
Elsa Laula, teater
Lars-Jonas Johansson koncert

Cecilia Persson, jojk
Gielebiesie, språkläger
Radio Krokom,

Summa

Mål
50 000 Skr
15000 Skr
20 000 Skr
8 000 Skr
82 400 Skr

Delegerat beslut ordf 3 500 Skr

Revitalisering, kultur, synliggörande

Kultur, synliggörande
Kultur, synliggörande, språk

Språk, jojk
Revitalisering
Synliggörande

§7

Enkätundersökningen
Marianne redogör för kartläggningarna som är gjorda hittills. Tre
enkätundersökningar är gjorda. Dels till allmänheten, dels mot äldre samer, dels
till föräldrar till barn i barnomsorg.
Enkäten till allmänhen besvarades av 16 hushåll och motsvarade 67 personer.
Sydsamiska är det dominerande språket i kommun men det finns också
nordsamiska. Tre personer talar finska och den informationen är överlämnad till
kommunchefen. I kartläggningen framkom ett stort uttalat önskemål om kurser,
och kulturarrangemang.
Äldreomsorgsenkäten besvarades av 6 personer varav 5 talar och förstår
sydsamiska.
Enkäten till föräldrar till samiska barn i förskola har endast gett ett svar. Detta
får ses som ett misslyckande, till viss del i distributionen men också i tidpunkt
och information. Tillsammans med förskolechefen är det bestämt att göra om
denna del av enkätundersökningen till hösten.

§8

Handlingsplan
Arbetet med att uppdatera handlingsplanen kräver minst ett möte till.
Beslut; att gå vidare med arbetet vid möte den 28 augusti 2012 kl 9.30-15 här i
Krokom

§9

Nordsamiska aktiviteter
Beslut; att Marianne i samråd med Katarina ser över vilka behov och
möjligheter vi har att erbjuda barn med nordsamiska språkvaritén. Marianne
kollar om Ante Mikkel Gaup kan erbjuda nåt särskilt på nordsamiska då han
kommer hit med Naestie gåetie.

§10

Redovisning från samiska förskoleenheter
Marianne redovisar frågor ställda angående utförande och pedagogiskt innehåll
kring den samiska verksamheten som ställdes till förskoleverksamheterna den
15 februari. Vi har i budget avsatt pengar för språkarbetare vid Änge och
Vikebo. Svar har inkommit gällande Vikebo i Rötviken men inte från Änge, det
föranleder en önskan från Samrådsgruppen att se över verksamheten i Änge.

Beslut; - att uppdra till Marianne att gå vidare med brev till Änge fsk, med
önskemål om att på plats i Änge få verksamheten redovisad från rektor och
personal samt möte med föräldrar.
§11

Nästa möte
Beslutades att nästa samrådsmöte ska vara den 16 nov 2012 kl 9.00

§ 11

Ordförande tackar för visat intresse och förklara mötet avslutat.

Tjaelije/ Sekreterare

Justeras

Marianne Persson

Katarina Päiviö-Klemensson

