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Minnesanteckningar från telefonmötet 26 augusti 
2016 
 

Närvarande: 
Lisa-Gun Bernerstedt, avdelningschef för Kyrkoliv och samhällsansvar 
Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef för Flerspråkighetsenheten 
Sylvia Sparrock, ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan 
Ingrid Holmström Pavval, kyrkoherde i Arvidsjaurs och Arjeplogs församlingar 
Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor i Luleå Stift 
Mariann Lörstrand, projektledare för Samiska kyrkodagar 2017  
 
 
1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades och alla hälsades välkomna. 
 
2. Godkännande av dagordning. 
Genomgång och godkännande av den dagordning som skickats ut till mötet. 
 
3. Föregående minnesanteckningar från mötet 26 maj 2016. 
Lades till handlingarna. Se minnesanteckningar Styrgruppsmöte 2016-05-26. 
 
4. Rapport från projektledare Mariann Lörstrand  
Se även bilaga Program 14-18 juni 2017. Den är inte så förändrad från mötet i maj, 
gudstjänsten och lunchen på söndag har fått byta plats pga troligtvis finns det många 
med långa resvägar som kommer att behöva åka tidigt hem. Kvällscáfet har ändrade 
tidpunkter. 
 
Artisterna som är tilltänkta till fredagens och lördagens konserter är tillfrågade, 
kompletta offerter har inte kommit ännu trots påstötningar. Fredagen; Sara Ajnnak 
medmusiker resp Jörgen Stenberg med band, lördagen; Johan Kitti med musiker och 
Ánnámáret ensemble. 
 
ML har börjat ta in offerter för tolkningsanläggning med tekniker, Kvarkenrådets 
Simon Lundström har sänt in ett förslag som behöver diskuteras vidare med dem. De 
har angett färre lurar än vad vi bedömer behövs för arrangemanget. SS påpekar att 
det är en upphandlingsfråga och att den som tar på sig uppdraget måste ordna fram 
det antal lurar som vi behöver. ML har även börjat undersöka vad som behövs i 
ljudanläggningar, kontaktat Peter Stenlund via e-post för att se vad han kan erbjuda. 
Kan det finnas behov av två olika ljudanläggningar, en i kyrkan och en i storlavvon? 
Detta beror säkert på vilka behov artisterna har i fråga om ljud och ljus och eftersom 
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offerter med en rider inte ännu inkommit (en rider är en lista med önskemål som 
artister skickar till arrangören med hur saker och ting skall vara i och runt logen. Den 
kan också innehålla information om önskemål kring tekniska specifikationer på och 
omkring scenen. Ofta delas en rider upp i just dessa två delar, alltså en 
hospitalityrider och en så kallad techrider) är det svårt att bedöma detta. 
 
Möte för teologisk gruppen hösten 2016. Det har ännu inte skett trots att Ml försökt få 
gruppen föreslå datum då de skulle kunna träffas. Det finns inte tid att avvakta med 
detta utan kansliet har som förslag att ML kontaktar den norska och finska 
representanten för att se om det finns underlag i det material som gjordes vid det 
första mötet i januari för att få fram ett bibelcitat som kan användas på hemsidan och 
som marknadsförningsmaterial. Därefter kunde det kommuniceras med 
kyrkokansliet. 
  
5. Uppdatering av nuläget. 
Kansliet har utökats med ytterligare en medarbetare, Stina Pavval har börjat 8 
augusti med placering i Arvidsjaur där hon delar kontor med ML. Hon kommer främst 
koncentrera sig på barn- och ungdomsprogrammet och den kommitténs arbete. Den 
gruppen kommer att koncentrerar sig på arbetet med ungdomslägret. 
 
Samisk rådet har haft Au-möte och där bestämdes det att Sylvia Sparrock får Ingrid 
Inga som ersättare i både styrgruppen och programkommittén för SK17 då det kan 
finnas risk att Sylvia får förhinder pga annat arbete.  
 
Gudstjänstkommittén hade Skypemöte 30 juni, ingen representant från Finland 
deltog pga förhinder. IHP och ML har inget speciellt nämna förutom att arbetat 
fortskrider och att nästa träff blir 19 september i Uppsala. KS rapportera kort från 
försoningskonferensen i Trondheim, Sverige hade deltagare både från kansliet, 
samiska rådet samt några ungdomar. Barn – och ungdomskommitté har ändrat 
mötesdatum, mötet är flyttat till 29-30 augusti i Arvidsjaur. Norge har haft problem att 
få ungdomsledamöter och tyvärr kommer det ingen till detta möte. 
 
 
’6. Deltagaravgifter för SK17 
Mötet diskuterade deltagaravgifter, svårt att bestämma i nuläget då vi inte har koll på 
alla kostnader. Det finns en önskan om att SK17 ska vara öppet och inbjudande och 
att det är bara vissa aktiviteter som kan kosta som teater, filmvisning, konserter. Vi 
önskar ett stort deltagande och att deltagaravgifter inte får vara ett stort hinder. Kan 
man kunna anmäla sig för ett gratis deltagande som inte inbegriper de kulturella 
aktiviteter som omnämnas. Vi vill ju veta hur många och vilka som kommer. Är det 
aktuellt med matbiljetter? ML rekommenderar att SK17 inte ska ha ansvar för var 
deltagare ska äta utan att deltagare får sköta det själv. 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Artist
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrang%C3%B6r_(evenemang)&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Loge_(teaterhus)
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7. Tillstånd och ansökningar. 
ML lyfter frågan om vem som är firmatecknare? Ska generalsekreteraren vara fysiskt 
ansvarig person på tillståndsansökan och andra ansökningar? Mötet beslutar att 
kansliet får undersöka saken. 
 
 
8. Kick off inför SK17 med Arvidsjaurs församling och flerspråkighetsenheten 
5-6 september i Arvidsjaur.  
KSS berättar kortfattat vad programmet innehåller, Ingrid Inga kommer istället för SS 
att medverka, även Ewerth Richarsson kommer för att berätta om betydelsen av 
samisk kyrkomusik. Målet är att förmedla kunskap kring de samiska kyrkodagarna 
och samtidigt att träffas. 
 
 
9. Kommunikation, hemsidan, grafiskt element och sociala medier. 
Hemsidan.  
Efter träff med kommunikationsavdelningen har starten för hemsidan ändrats, i 
nuläget blir det senare i höst. Sigurdur Hafthorssson kommer att vara kontaktperson 
från enheten och Sk17 mot kommunikationsavdelningen och Kjell Engren. 
Sidan ska vara av informativ karaktär och innehålla bla information om boende, 
program, kartor mm. 
 
 
10. Kommande möten under 2016 för styrgruppen. 
Måndagen 10 oktober klockan 10.00 -12.00 videokonferens. 
Måndag 28 november klockan 15.00 -16.30 videokonferens. 
 
 
11. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor. 
 
 
12. Mötet avslutades. 
Deltagarna tackades för sitt engagemang. 
. 

Anteckningar av Mariann Lörstrand. 
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