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Minnesanteckningar från telefonmötet 10 oktober 
2016 
 

Närvarande: 
Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef för Flerspråkighetsenheten 
Ingrid Inga, vice 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  
 
För kännedom: 
Lisa-Gun Bernerstedt, avdelningschef för Kyrkoliv och samhällsansvar 
Sylvia Sparrock, ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan 
 
 
 
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 möte 2016-08-26. 
Se minnesanteckningar Styrgruppsmöte 2016-05-26. Lades till handlingarna. 
 
 
4. Rapport från projektledare Mariann Lörstrand  
Se även bilaga 2 Program Word version.  
Den nya biskopen i Nord Hålogoland är samisktalande, bra då Gudstjänstkommittén 
hoppas att biskoparna kan läsa välsignelsen på olika samiska språk. 
 Mötet funderar kring dop barn och hur man kan inbjuda föräldrar till denna möjlighet. 
IHP ska fundera om hur formulera sig på ett bra sätt. Vi skulle exempelvis kunna 
erbjuda lokal för dop kaffe till familjerna under en begränsad tid. Mötet pratar även 
om budgeten för ungdomslägret, ML håller på och formulerar en ansökan till NLL 
kultur (Norrbottens Läns Landsting) för att söka projektmedel till detta. Sista 
ansökningsdag är 15 oktober. 
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5. Kommunikation och hemsida. 
KSS och ML rapporterar, hemsida håller på och färdigställas. Bilder är upphandlade 
och avtalen snart klara, det finns klart en viss del texter och material. 
Kommunikationsavdelningen vill lansera hemsidan klar med anmälningslänk men 
kansliet har undersökt och det fungerar inte att använda Svenska kyrkans 
anmälningsförfarande. Kansliet undersöker alternativ, troligtvis måste vi köpa in 
tjänst men det behöver inte bli så kostsamt. 
 
 
6. Deltagaravgifter för SK17 
Kansliet har ännu inte fått fullständig prisbild för kulturarrangemangen, troligtvis 
landar det kring 250000 kronor. Vissa av lokalerna tar in bara 400 personer och t.ex. 
teatern ska visas bara en gång. Om det kommer 500 personer så landar kostnaden 
per person på ungefär 500 kr för bara kulturarrangemang.  
Barn- och ungdomskommittén har tagit fram ett förslag till deltagaravgift för 
ungdomslägret, de rekommenderar 400 kr då avgiften 2013 var 375 kr. Detta för att 
avgiften inte ska vara avskräckande eller så hög av ungdomar avstår från detta pga. 
hög kostnad/socioekonomiska orsaker. 
 
Styrgruppen diskuterar om ansökan till NLL kan utökas att även gälla 
kulturarrangemang då det är ett av landstingens ansvar gällande nationella 
minoriteter. II rekommenderar kontakt eller träff med handläggare i samband med 
inlämning av ansökan för att kolla av läget. 
 
Mötet beslutar att KSS och ML får i uppdrag att utforma en ansökan till NLL gällande 
kulturarrangemang. 
 
Mötet beslutar inget ännu kring deltagaravgift till SK17utan avvaktar den ansökan 
som går till NLL kultur då svar beräknas komma inom en månad efter inlämning den 
15 oktober. 
 
Mötet beslutar att deltagaravgiften för ungdomslägret blir 400 kronor per person, då 
ingår inte deltagaravgift för SK17. 
 
 
7. Kommande möten 2017. 
Nästa möte under 2016: 
Måndag 28 november klockan 15.00 -16.30 videokonferens. 
 
Det är bra att boka möten för 2017 redan nu innan kalendrarna är fulltecknade med 
annat. 
 
Mötet beslutar följande datum under 2017: 
Tisdag 10 januari klockan 13.00- 14.30 
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Måndag 20 februari klockan 13.00- 14.30 
Tisdag 28 mars klockan 13.00- 14.30 (EMK deltar inte) 
Fredag 5 maj klockan 13.00- 14.30 
Onsdag 7 juni klockan 13.00- 14.30 
 
 
8. Övriga frågor. 
SK17 ska försöka bli miljöcertifierade, ett Hållbart event enligt Svenska kyrkans nya 
certifiering. Det innebär att eventorganisationen måste gå en utbildning på 3 timmar. 
Det vore bra om någon från församlingen kan delta på utbildningen. Vi som går ska 
sedan sprida våra kunskaper till de som ska arbeta på SK17. Vi försöker ordna ett 
utbildningstillfälle innan jul om det är möjligt. Preliminärt 1 december om de som 
utbildar kan denna dag. 
 
 
9. Mötet avslutades. 
Deltagarna tackades för sitt engagemang. 
. 

Anteckningar av Mariann Lörstrand. 
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