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1. §
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Mötets öppnande

Ordförande Sylvia Simma öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. §

Val av justerare

Fondstyrelsen beslutar att utse Veronika Håkansson till justerare.
3. §

Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. Föregående protokoll är inte justerat och ingen
genomgång kan genomföras. Genomgången görs vid nästa möte.
Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4. §

Utredning för översyn av rennäringslagstiftningen

4.1 § Ärende 2020:14, Information från första mötet inför framtagandet av
utredningsdirektiv.
Ordförande informerar om det genomförda mötet. Samefonden fick på mötet
beskedet om att det har möjlighet att lämna in ett yttrande om innehållet i direktivet.
En diskussion fördes kring detta.
Fondstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande att göra ett skriftligt yttrande angående
direktivet.

5. §

Finansiering av arrendekostnad för renbete i Härjedalen

5.1 § Diskussion kring finansiering av arrendekostnader med utgångspunkt av
budgetpropositionen (Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 23).
Ordförande informerar om budgetpropositionen och en diskussion genomförs.
Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Byaskiljande stängsel mellan Lainiovuoma och Saarivuoma
6.1 § Information om inkomna dokument från länsstyrelsen i Norrbotten angående det
byaskiljande stängslet.
Ordförande informerar om inkomna handlingar.
Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

7. §

Återremitterade ärenden

Inga återremitterade ärenden.

8. §

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

9. §

Ansökan om medel

9.1 § Ärende 2020:12, Ansökan från Silvermuseet om medel till projektet Rádestit
/Lokal samverkan i Arjeplog.
Silvermuseet i Arjeplog ansöker om medel ur Samefonden för projektet Radestit,
Lokal samverkan i Arjeplog. Det är samebyarna Luokta-Mávas, Semisjaur-Njarg,
Svaipa, Ståkke och Maskaure som tagit initiativ till projektet som syftar till att utreda
förutsättningarna för lokal samverkan av upplåtelser av småviltsjakt och fiske inom
Arjeplogs kommun ovan odlingsgränsen. Projektet löper över två år. Kostnaderna i
projektet är 1194 032 kr år 1 (2021) och 1198 813 kr år 2, totalt 2 392 845 kr. Ansökta
medel från Samefonden: 200 000 kr år 1 ( 2021) och 200 000 kr år 2 ( 2022).
Finansiering söks även från följande finansiärer:
 Region Norrbotten: 594 032 kr år 1 +598 813 kr år 2, totalt 1 192 845 kr.
 Sametingets främjandeanslag: 200 000 kr år 1 + 200 000 kr år 2, totalt 400 000 kr.
 Länsstyrelsen Norrbotten, bygdemedel: 200 000 kr år 1 + 200 000 kr år 2, totalt
400 000 kr.
Fondstyrelsen beslutar att avslå ansökan i avvaktan på arbetet med den påbörjade
utredningen av rennäringslagstiftningen.
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9.2 § Ärende 2020:13, Ansökan från Sametinget om bidrag till främjande av samisk
kultur och samiska organisationer för budgetåret 2021
Ordförande redogör för ärendet. Sametingets kulturnämnd har med stöd av
rennäringsförordningen(1993:381, § 21) föreslagit till Samefonden att 7 miljoner bör,
för verksamhetsåret 2021, användas för främjande av samisk kultur och samiska
organisationer. För verksamhetsåret 2020 beviljades 5,5 miljoner och förslaget var 7
miljoner. Veronika Håkansson anmäler jäv och deltar inte i diskussionen och beslutet.
Samefonden är då inte beslutförd.
Ärendet utgår

10. §

Ansökningar lån

Inga ansökningar om lån
11. §

Samefondens lån

11.1 § Bevakning av fordringar
Ordförande redogör för läget med lånen.
Fondstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande arbeta vidare med ärendet.
11.2 § Förlängning av lån
Ordförande redogör för läget med lånen.
Fondstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande arbeta vidare med ärendet.

12. §

Samefondens möteskalender

Fondstyrelsen beslutar att nästa möte är ett video/telefonmöte 2020-12-01, kl.10.00.

13. §

Avslutning

Mötesordförande Sylvia Simma tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 10.15
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