ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:4

Kulturlávdegoddi/Kulturnämnden
Čoahkkinbeaivemearri/
Sammanträdesdatum
2021-04-21
Telefon-/videosammanträde

SÁMEDIGGI/SAMETINGET

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI/SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:4

Kulturlávdegoddi/Kulturnämnden

2021-04-21

Báiki ja áigi/Plats och tid

Telefon-/videosammanträde
2021-04-21 kl. 09.00-14:00

Mearrideaddjit/Beslutande

Ingrid Inga, ságadoalli/ordförande, §§ 1-7
Marina Nilsson-Ederlöv, várre sagodoalli/vice ordförande, §§ 1-7
Nils-Johan Labba, áirras/ledamot, §§ 1-7, utom § 4.3, 4.9, 4.11, 4.17,
4.20-21, 4.25, 4.38-39
Veronika Håkansson, airras/ledamot, §§ 1-7
Louise Skerk, áirras/ledamot, §§ 1-7

Iežá oasseváldi/

Susanne Idivuoma, Oassodathoavda kultuvra/avdelningschef,

Övriga deltagare

§§ 1-7
Tanja Sevä, kulturguorahalli/kulturutredare, §§ 1-7
Ingela Kyrö, kulturgieđahalli/kulturhandläggare, §§ 1-7

Paragráfat/Paragrafer

§§ 1-7

Dárkkisteaddji/Justerare

Marina Nilsson-Ederlöv, §§ 1-7

Vuolláičállosat/Underskrifter
Čálli/sekreterare……………………………………………...
Aššegieđaháll/föredragande
Ingela Kyrö
Čálli/sekreterare……………………………………………...
Aššegieđaháll/föredragande
Tanja Sevä
Ságadoalli/ordförande …………………………………...
Ingrid Inga
Dárkkisteaddji/justerare…………………………………
Marina Nilsson-Ederlöv

Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Orgána/Organ

Sámediggi kulturlávdegoddi/Sametingets kulturnämnd

Čoahkkinbeaivi/Sammanträdesdatum

2021-04-21

Ilmmuhanbeaivi/Datum för anslags uppsättande

…………………………

Beavdegirjji vurkensadji/

Sámediggi hálddahus, Giron

Förvaringsplats för protokollet

Sametingets kansli, Giron

Vuolláičála/Underskrift
Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.

…………………………………………………
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI/SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:4

Kulturlávdegoddi/Kulturnämnden

2021-04-21

§1

Mötets öppnande
Kulturnämndens ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Dagordning
Kulturnämnden beslutar

att

§3

fastställa dagordningen enligt följande:
§1

Mötets öppnande

§2

Dagordning

§3

Val av justerare

§4

Bidrag till krisstöd till samisk kultur och idrott

§5

Avslag

§6

Övriga frågor

§7

Mötets avslutande

Val av justerare
Kulturnämnden beslutar

att

utse Marina Nilsson-Ederlöv till justerare.

§4

Bidrag till krisstöd till samisk kultur och idrott

./.

Dokument
- Riktlinjer - Krisstöd för samisk kultur och idrott för Sametingets kulturnämnds bidragsgivning,
antagna av Sametingets kulturnämnd Prot. 2021:2, § 4, dnr 1.5.4-2021-237, reviderade 2021-04-21
Föredragande: Tanja Sevä

1. Katharina Unga (4.3.3-2021-469)

76 990 kr

2. Lina Maria Viitala (4.3.3-2021-495)

50 250 kr

3. Tilde-Ristin Kuoljok (4.3.3-2021-507)
50 000 kr
Nils-Johan Labba anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut av ärendet.
4. Elisabeth Heilmann Blind (4.3.3-2021-510)
5. Britta Marakatt-Labba (4.3.3-2021-511)
6. Ravttas Slöjd/Marianne Enoksson (4.3.3-2021-518)

Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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6 900 kr
144 091 kr
24 568 kr

SÁMEDIGGI/SAMETINGET

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI/SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:4

Kulturlávdegoddi/Kulturnämnden

2021-04-21

7. Anna-Stina Svakko (4.3.3-2021-520)
8. Såhkie Umeå sameförening (4.3.3-2021-521)

183 000 kr
89 949 kr

9. Nils-Johan Labba (4.3.3-2021-522)
63 500 kr
Nils-Johan Labba anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut av ärendet.
10. Leila Nutti (4.3.3-2021-529)

135 000 kr

11. Anders Svonni (4.3.3-2021-536)
36 500 kr
Nils-Johan Labba anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut av ärendet.
12. Lena Viltok (4.3.3-2021-539)

129 458 kr

13. Irene Nutti sameslöjd & turism (4.3.3-2021-540)

58 187 kr

14. Tanja Nordfjell (4.3.3-2021-544)

93 551 kr

15. Lars-Anders Kuhmunen (4.3.3-2021-547)
16. Samisk design och material/Laila Idivuoma (4.3.3-2021-567)

266 130 kr
57 765 kr

17. Johannes Nilsson (4.3.3-2021-576)
45 500 kr
Nils-Johan Labba anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut av ärendet.
18. Per-Stefan Idivuoma (4.3.3-2021-578)

30 457 kr

19. Elin Marakatt (4.3.3-2021-579)

43 000 kr

20. Kiruna Samegård (4.3.3-2021-584)
171 641 kr
Nils-Johan Labba anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut av ärendet.
21. Buorit olbmot/Elin-Anna Labba (4.3.3-2021-585)
78 600 kr
Nils-Johan Labba anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut av ärendet.
22. Firstfilm & Television AB/Paul-Anders Simma (4.3.3-2021-586) 250 000 kr
23. Lena Stenberg (4.3.3-2021-587)

124 000 kr

24. Aira Dance Company AB/Liv Aira (4.3.3-2021-589)

191 343 kr

50 000 kr
25. Isak Pirak (4.3.3-2021-596)
Nils-Johan Labba anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut av ärendet.
26. Giron Sámi Teáhter (4.3.3-2021-598)

Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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280 455 kr

SÁMEDIGGI/SAMETINGET

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI/SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:4

Kulturlávdegoddi/Kulturnämnden

2021-04-21

27. Hálgu Hillat/Marica Blind (4.3.3-2021-599)

17 375 kr

28. John E Utsi (4.3.3-2021-600)

105 000 kr

29. Karesuando Silver AB/Torild Labba (4.3.3-2021-601)

184 083 kr

30. Sara Svonni (4.3.3-2021-602)

107 062 kr

31. Liselotte Tapio Pittja (4.3.3-2021-603)

91 970 kr

32. Simon Issát Marainen (4.3.3-2021-604)

219 457 kr

33. Marainens Silver/Randi Marainen (4.3.3-2021-609)
34. Erica Huuva Simma (4.3.3-2021-611)

68 500 kr
483 221 kr

35. Karin Vasara (4.3.3-2021-613)

75 443 kr

36. Patric Jonsson (4.3.3-2021-615)

48 050 kr

37. Katarina Spik Skum (4.3.3-2021-616)

100 000 kr

38. Sara Lansgren Foto AB (4.3.3-2021-617)
33 700 kr
Nils-Johan Labba anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut av ärendet.
39. Lova Lundberg (4.3.3-2021-618)
25 000 kr
Nils-Johan Labba anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut av ärendet.
40. Erika Nordvall Falck (4.3.3-2021-619)
41. Elina Maria Katarina Barruk (4.3.3-2021-620)

59 346 kr
130 000 kr

42. Marika Renhuvud (4.3.3-2021-623)

61 300 kr

43. Renbiten/Peter Andersson (4.3.3-2021-624)

16 800 kr

44. Helge Sunna (4.3.3-2021-723)

14 462 kr

Paragrafen justeras direkt. I enlighet med Sametingslagen (1992:1433, 2 kap. 7 §)
kan kulturnämndens beslut inte överklagas.
Bidrag till § 4.1-44 utbetalas från kulturanslaget efter beslut i kulturnämnden till
det konto som sökanden har angett i sin ansökan. Bidraget ska beskattas. För mer
information kontaktas Skatteverket.

Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI/SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:4

Kulturlávdegoddi/Kulturnämnden

2021-04-21

Villkor
Bidrag till § 4.22 beviljas inte för marknadsföringskostnader, deltagaravgifter och
kostnader för TV finansieringsmässor.
Bidrag till § 4.24 beviljas inte för kamera, linser, stativ, väska och minneskort,
programvaror Office och Adobe, repetera upp dansproduktionen för Akti Lij och
Ájttega samt projektstöd till dansfilm Giésse.
Redovisning
Utbetalning av krisstöd sker mot påvisade intäktsbortfall/ kostnadsökningar och
kostnader för stimulanser för produktion. Det saknas därför i det tänkta
normalfallet skäl att infordra redovisning för intäktsbortfall och kostnadsökningar.
För kostnader för stimulanser för produktion kan det föreligga skäl till att infordra
redovisning av erhållet stöd. Godkända stimulanser för produktion är de
kostnader som kulturnämnden har beviljat bidrag till utifrån ansökan.
Bidragsmottagare som inte kan inkomma med redovisningen av stimulanser för
produktion före sista redovisningsdatum kan ansöka om anstånd med
redovisningen. Sametinget kan komma att kräva en kompletterande redovisning i
efterhand om det efter att krisstödet utbetalats uppkommer anledning att
ifrågasätta riktigheten av det beviljade krisstödet.
Redovisning av § 4.6 för stimulanser för produktion ska ha inkommit till
Sametinget senast den 1 oktober 2021. Den ekonomiska redovisningen styrks med
kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 4.22 för beviljade stimulanser för produktion ska ha inkommit till
Sametinget senast den 1 oktober 2021. Den ekonomiska redovisningen styrks med
kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 4.24 för beviljade stimulanser för produktion ska ha inkommit till
Sametinget senast den 1 oktober 2021. Till redovisningen bifogas kursintyg eller
dylikt. Den ekonomiska redovisningen styrks med kopior av verifikat eller utdrag
ur huvudbok.
Redovisning av § 4.27 för stimulanser för produktion ska ha inkommit till
Sametinget senast den 1 oktober 2021. Till redovisningen bifogas kursintyg eller
dylikt. Den ekonomiska redovisningen styrks med kopior av verifikat eller utdrag
ur huvudbok.
Redovisning av § 4.30 för stimulanser för produktion ska ha inkommit till
Sametinget senast den 1 oktober 2021. Den ekonomiska redovisningen styrks med
kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 4.31 för stimulanser för produktion ska ha inkommit till
Sametinget senast den 1 oktober 2021. Den ekonomiska redovisningen styrks med
kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 4.37 för stimulanser för produktion ska ha inkommit till
Sametinget senast den 1 oktober 2021. Den ekonomiska redovisningen styrks med
kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Återkrav
Om det framkommer att utbetalningen grundats på oegentligheter eller oriktiga
uppgifter kan Sametinget helt eller delvis återkräva utbetalt stöd.
Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI/SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:4

Kulturlávdegoddi/Kulturnämnden

2021-04-21

§5

Avslag
Föredragande: Tanja Sevä

1. Juvvá Pittja (4.3.3-2021-597)
2. AK LOG AB/Jonny Aira (4.3.3-2021-621)
3. Markus Larsson (4.3.3-2021-622)
Kulturnämnden beslutar
att

avslå ansökan § 5.1 med motiveringen att samtliga ansökta aktiviteter ligger utanför
stödperioden,

att

avslå ansökan § 5.2 med motiveringen att sökande inte primärt är en kulturaktör samt
att stimulanser för produktion inte kan användas för att ändra verksamhetens inriktning,

att

avslå ansökan § 5.3 med motiveringen att ansökan delvis är ofullständig samt faller
utanför målen i Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram.
Paragrafen justeras direkt. I enlighet med Sametingslagen (1992:1433, 2 kap. 7 §)
kan kulturnämndens beslut inte överklagas.

§6

Övriga frågor

§ 6.1

Öppet digitalt möte 6 maj 2021 angående pandemins effekter på det samiska
kulturlivet och nya möjligheter till utveckling
Föredragande: Tanja Sevä

Sametingets kulturnämnd har bjudit in samiska aktörer till ett digitalt möte för att
prata om pandemins effekter på det samiska kulturlivet och nya möjligheter till
utveckling.
Kulturnämnden beslutar
att

de ordinarie ledamöterna i kulturnämnden deltar på mötet.

Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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ČOAHKKINBEAVDEGIRJI/SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:4

Kulturlávdegoddi/Kulturnämnden

2021-04-21

§ 6.2

Gemensamt möte med Kulturrådet och Kulturdepartementet
Föredragande: Ingela Kyrö

Sametinget och Kulturrådet planerar att ha ett gemensamt möte med
Kulturdepartement.
Kulturnämnden beslutar
att

uppdra till kansliet att bereda ärendet vidare,

att

ordförande och vice ordförande i kulturnämnden deltar på mötet med Kulturrådet
och Kulturdepartementet.

§ 6.3

Revidering av ”Riktlinjer för krisstöd till samisk kultur och idrott för
Sametingets kulturnämnds bidragsgivning” antagna av Sametingets
kulturnämnd Prot. 2021:2, § 4, dnr 1.5.4-2021-237

./.

Dokument
- Riktlinjer - Krisstöd för samisk kultur och idrott för Sametingets kulturnämnds bidragsgivning,
antagna av Sametingets kulturnämnd Prot. 2021:2, § 4, dnr 1.5.4-2021-237
Föredragande: Tanja Sevä

Med anledning av att Sametinget fått ytterligare 2 MSEK i krisstöd till samisk kultur
och idrott har riktlinjerna för stödet reviderats.
Kulturnämnden beslutar
att

anta den reviderade versionen.

§ 6.4

Inbjudan till dialogmöten med Sámi Duodji
Föredragande: Ingela Kyrö

Kulturnämnden beslutar
att

bjuda in den nya styrelsen för Sámi Duodji till dialogmöte den 6 maj 2021 samt till
nämndens möte 2-3 juni 2021.

§7

Mötets avslutning
Ordförande avslutar mötet/Ságadoalli loahpaha čoahkkima.

Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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