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Kulturlávdegoddi/Kulturnämnden
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Báiki ja áigi/Plats och tid

Digitalt
2022-06-08/kl. 09.00-16:00
2022-06-09/kl. 09.00-14:00

Mearrideaddjit/Beslutande

Erik-Oscar Oscarsson, ságadoalli/ordförande, §§ 1-12
Karin Mannela, várre sagadoalli/vice ordförande, §§ 1-12
Pávva Pittja, áirras/ledamot, §§ 1-12
Aslat Simma, áirras/ledamot, §§ 1-12, utom § 8.1.5
Marina Nilsson-Ederlöv, áirras/ledamot, §§ 1-12, utom § 8.1.2, § 8.1.7, §
8.1.8, § 8.1.11, § 8.1.15, §8.2.3, § 8.2.7, § 8.2.8

Iežá oasseváldi/

Susanne Idivuoma, ossodathoavda kultuvra/avdelningschef, §§ 1-12,
utom § 6.1.13, § 8.1.15, § 8.1.18, föredragande, § 4-5
Kari Skinnarmo, sadj. kulturgieđahalli/vik. kulturhandläggare,
sekreterare §§ 1-12, föredragande § 6-7

Övriga deltagare

Paragráfat/Paragrafer

§§ 1-12

Dárkkisteaddji/Justerare

Áslat Simma

Vuolláičállosat/Underskrifter
Čálli/sekreterare…………………………………………
Aššegieđahálli/föredragande
Kari Skinnarmo

Ságadoalli/ordförande ………………………………….
Erik-Oscar Oscarsson

§§ 1-12

Dárkkisteaddji/justerare…………………………………
Áslat Simma

§§ 1-12

Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Orgána/Organ

Sámediggi kulturlávdegoddi/Sametingets kulturnämnd

Čoahkkinbeaivi/Sammanträdesdatum

2022-06-08--09

Ilmmuhanbeaivi/Datum för anslags uppsättande

…………………………

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Sámediggi hálddahus, Giron

Vuolláičála/Underskrift

…………………………………………………

Sametingets kansli, Giron
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§1

Mötets öppnande
Kulturnämndens ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Dagordning

att

Kulturnämnden beslutar
fastställa dagordningen enligt följande:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12

§3

Mötets öppnande
Dagordning
Val av justerare
Föregående protokoll
Ekonomi
Bidrag till samisk kultur
Bidrag till återstart av samisk kultur och idrott
Avslag
Övriga frågor
För kännedom
Nästa möte
Mötets avslutande

Val av justerare
Kulturnämnden beslutar

att

utse Áslat Simma till justerare.

§4

Föregående protokoll
Föredragande: Susanne Idivuoma

Kulturnämnden beslutar

att

lägga protokollet till handlingarna.
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§5

Ekonomi
Föredragande: Susanne Idivuoma

Kvarvarande medel att fördela till projekt under året är 2 668 850 kr från
kulturanslaget och 415 tkr från samefondsmedel. Kvarvarande medel att fördela
till återstart under året är 4 mnkr.
Anslaget för kulturnämndens verksamhet är 325 tkr varav 70 651 kr har förbrukats
och 254 349 kr kvarstår.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§6

Bidrag till samisk kultur

§ 6.1

Bidrag till projekt från kulturanslaget
Föredragande: Kari Skinnarmo

Kulturnämnden beslutar att bevilja
1. Lars-Eric Åhrén (4.3.2-2021-1782)
Sydsamiska sånger
2.

Helena Dådring (4.3.2-2021-1946)
28 000 kr
Liv att förstå – Tre generationer i glädje och sorg – Skogssamiska marker berättar

3. Tomas och Arna Rydberg Laula (4.3.2-2022-76)
Dränkt barndom

93 000 kr

4. Kiruna Sameförening (4.3.2-2022-111)
Girona sámesearvi/ Kiruna sameförenings föremålssamling

76 000 kr

5. Stiftelsen Samefolket (4.3.2-2022-129)
Giellaguodde – Språkbäraren

194 000 kr

6. Festivalföreningen revanschen (4.3.2-2022-240)
Revanschen 2022

100 000 kr

7. Marika Renhuvud (4.3.2-2022-258)
Saaraahka – Kvinnokraft

58 000 kr

8. Såhkie, Umeå sameförening/Várdduo –

34 000 kr
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Centrum för samisk forskning
(4.3.2-2022-275)
Vetenskapligt pris för forskning 2022
Kulturnämndens tillägg till beslutet: Kulturnämnden förväntar sig en inbjudan
till vårpromotionen 2023 och ser gärna att stipendiet fördelas till samer.
Susanne Idivuoma (avdelningschef) och Kari Skinnarmo (handläggare,
föredragande och sekreterare) lämnar avvikande mening enligt bilaga.
9. Såhkie, Umeå sameförening/Várdduo –
31 000 kr
Centrum för samisk forskning
(4.3.2-2022-277)
Studentstipendier för uppsatser eller examensarbeten med samisk tematik
Kulturnämndens tillägg till beslutet: Kulturnämnden förväntar sig en inbjudan
till utdelningen av stipendierna och ser gärna att stipendiet fördelas till samer.
Susanne Idivuoma (avdelningschef) och Kari Skinnarmo (handläggare,
föredragande och sekreterare) lämnar avvikande mening enligt bilaga.
10. Sohppar Sámesearvi (4.3.2-2022-365)
Jubileumsbok 70 år

100 000 kr

11. Erika Unnes (4.3.2-2022-409)
Jåhkåmåhkke Smart Talks

50 000 kr

12. Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen (4.3.2-2022-412)
Duoji máttut

60 000 kr

13. Sandra Wasara Hammare (4.3.2-2022-415)
Vallmofrö – Veden

25 000 kr

Susanne Idivuoma (avdelningschef) anmäler jäv och deltar inte i föredragningen
14. Mi von Ahn (4.3.2-2022-417)
Musikvideo: Reverie – Niehku (arbetstitel)

16 500 kr

Paragrafen justeras direkt. I enlighet med Sametingslagen (1992:1433, 2 kap. 7 §)
kan kulturnämndens beslut inte överklagas.
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Bidrag till § 6.1.1-14 utbetalas från kulturanslaget och ska rekvireras inom en
månad från dag för meddelande om beslut. Bidrag som inte rekvireras i
föreskriven ordning förfaller. Rekvisition görs på blankett som tillhandahålls via
Sametingets hemsida. Bidraget ska beskattas. För mer information kontaktas
Skatteverket.
Villkor
Vid presentation av projekten ska det framgå att Sametinget är finansiär.
Sametingets logotyp finns på www.sametinget.se.
Redovisning
Redovisningen görs på blankett som tillhandahålls via Sametingets hemsida. Om
beviljat projektbidrag understiger fem prisbasbelopp ska kostnaderna styrkas med
kopior av kvitton,verifikat eller utdrag ur huvudbok. Om beviljat projektbidrag
överstiger fem prisbasbelopp ska revisorsintyg upprättas av auktoriserad eller
godkänd revisor bifogas redovisningen. I det fallet behöver inte kopior av kvitton,
verifikat eller utdrag ur huvudbok bifogas redovisningen. Godkända kostnader är
de kostnader som kulturnämnden har beviljat bidrag till utifrån budgeten i
ansökan. Om det är möjligt ska alster som skapats inom ramen för projektet
bifogas redovisningen i två exemplar. Bidragsmottagare som inte kan inkomma
med redovisningen före sista redovisningsdatum kan ansöka om anstånd med
redovisningen.
Redovisning av § 6.1.1 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december
2022. Till redovisningen bifogas två exemplar av skivan alt. digital länk. Den
ekonomiska redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur
huvudbok.
Redovisning av § 6.1.2 ska ha inkommit till Sametinget senast den 28 februari 2023.
Till redovisningen bifogas två exemplar av boken. Den ekonomiska redovisningen
styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.3 ska ha inkommit till Sametinget senast den 1 september
2022. Till redovisningen bifogas utställningskatalog, program, annons eller dylikt.
Den ekonomiska redovisningen styrks med kopior av kvitton,verifikat eller utdrag
ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.4 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december
2022. Till redovisningen bifogas en länk till den digitalt sökbara
föremålssamlingen. Den ekonomiska redovisningen styrks med kopior av kvitton,
verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.5 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december
2022. Till redovisningen bifogas två exemplar av numret alt. digital länk. Den
ekonomiska redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur
huvudbok.
Redovisning av § 6.1.6 ska ha inkommit till Sametinget senast den 20 juni 2022. Till
redovisningen bifogas program, annons eller dylikt. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok.
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Redovisning av § 6.1.7 ska ha inkommit till Sametinget senast den 26 juni 2022. Till
redovisningen bifogas två exemplar av filmen alt. digital länk. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.8 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 maj 2023. Till
redovisningen bifogas program, annons eller dylikt. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.9 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december
2022. Till redovisningen bifogas program, annons eller dylikt. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.10 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december
2022. Till redovisningen bifogas två exemplar av boken. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.11 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december
2022. Till redovisningen bifogas program, annons, länk till inspelad websändning
eller dylikt. Den ekonomiska redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat
eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.12 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 januari 2023.
Till redovisningen bifogas program, annons, utställningskatalog eller dylikt. Den
ekonomiska redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur
huvudbok.
Redovisning av § 6.1.13 ska ha inkommit till Sametinget senast den 26 oktober
2022. Till redovisningen bifogas annonser och digital länk till musiken. Den
ekonomiska redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur
huvudbok.
Redovisning av § 6.1.14 ska ha inkommit till Sametinget senast den 20 april 2022.
Till redovisningen bifogas annonser och länk till musikvideon. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Återkrav
Om bidragsmottagaren inte genomför det som den åtagit sig i vad som avsetts i
kulturnämndens beslut, kan hela eller delar av bidraget återkrävas av Sametinget.
§ 6.2

Bidrag till projekt från samefondsmedel
Föredragande: Kari Skinnarmo

Kulturnämnden beslutar att bevilja
1. Nuorat ideell förening (4.3.2-2022-369)
Nuorat sociala medier

120 000 kr

2. Samiska föräldranätverket (4.3.2-2022-373)
Språk- och idrottsläger 2023

30 000 kr

3. Bágo cálliid siebrie (4.3.2-2022-407)

150 000 kr
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Bágo in Books´22
4. Såhkie, Umeå Sameförening (4.3.2-2022-421)
Nuoraid Laevdi – Ung samisk scene

115 000 kr

Paragrafen justeras direkt. I enlighet med Sametingslagen (1992:1433, 2 kap. 7 §)
kan kulturnämndens beslut inte överklagas.
Bidrag till § 6.2.1-4 utbetalas från samefondsmedel och ska rekvireras inom en
månad från dag för meddelande om beslut. Bidrag som inte rekvireras i
föreskriven ordning förfaller. Rekvisition görs på blankett som tillhandahålls via
Sametingets hemsida. Bidraget ska beskattas. För mer information kontaktas
Skatteverket.
Villkor
Vid presentation av projekten ska det framgå att Sametinget är finansiär.
Sametingets logotyp finns på www.sametinget.se.
Redovisning
Redovisningen görs på blankett som tillhandahålls via Sametingets hemsida. Om
beviljat projektbidrag understiger fem prisbasbelopp ska kostnaderna styrkas med
kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok. Om beviljat
projektbidrag överstiger fem prisbasbelopp ska revisorsintyg upprättas av
auktoriserad eller godkänd revisor bifogas redovisningen. I det fallet behöver inte
kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok bifogas redovisningen.
Godkända kostnader är de kostnader som kulturnämnden har beviljat bidrag till
utifrån budgeten i ansökan. Om det är möjligt ska alster som skapats inom ramen
för projektet bifogas redovisningen i två exemplar. Bidragsmottagare som inte kan
inkomma med redovisningen före sista redovisningsdatum kan ansöka om
anstånd med redovisningen.
Redovisning av § 6.2.1 ska ha inkommit till Sametinget senast den 30 november
2022. Till redovisningen bifogas program, annons eller dylikt från seminarier och
workshops. Den ekonomiska redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat
eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.2.2 ska ha inkommit till Sametinget senast den 1 juni 2023. Till
redovisningen bifogas program, annons eller dylikt. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.2.3 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december
2022. Till redovisningen bifogas program, annons eller dylikt. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.2.4 ska ha inkommit till Sametinget senast den 22 november
2022. Till redovisningen bifogas program, annons eller dylikt. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok.
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Återkrav
Om bidragsmottagaren inte genomför det som den åtagit sig i vad som avsetts i
kulturnämndens beslut, kan hela eller delar av bidraget återkrävas av Sametinget.
§ 6.3

Ytterligare beredning
Föredragande: Kari Skinnarmo

1. ViviAnn & Solveig Labba, Monica Nutti Blind, Carina Nutti Sikku
(4.3.2-2022-121)
Cokcu Cállinjoavku – Skrivargrupp (4.3.2-2021-1782)
Kulturnämnden beslutar
att

kansliet ytterligare bereder ärendet till kulturnämndens nästa möte.
Paragrafen justeras direkt. I enlighet med Sametingslagen (1992:1433, 2 kap. 7 §)
kan kulturnämndens beslut inte överklagas.

§7

Bidrag till återstart av samisk kultur och idrott

Dokument
- Riktlinjer för Sametingets kulturnämnds bidragsgivning gällande bidrag till samisk kultur i syfte att
stimulera till utveckling och återstart (återstartsbidrag), kulturnämndens beslut prot. 2022:2, §4, dnr.
1.5.4-2022-256
Föredragande: Kari Skinnarmo

Kulturnämnden beslutar att bevilja
1. Vidar Nordanfjäll (4.3.4-2022-456)

40 000 kr

2. RenhuvudDans (4.3.4-2022-547)

50 000 kr

3. Katharina Unga (4.3.4-2022-560)

32 500 kr

4. Katarina Spik Skum (4.3.4-2022-562)

32 500 kr

5. Tjállegoahte (4.3.4-2022-564)

150 000 kr

6. Samiska föräldranätverket (4.3.4-2022-572)

84 000 kr
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Paragrafen justeras direkt. I enlighet med Sametingslagen (1992:1433, 2 kap. 7 §)
kan kulturnämndens beslut inte överklagas.
Bidrag till § 7.1-6 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.
Villkor
Vid eventuella presentationer ska det framgå att Sametinget är finansiär.
Sametingets logotyp finns på www.sametinget.se.
Bidrag till § 7.1 beviljas endast till kostnader för inköp av högtalare, microfoner,
mixerbord, byggmaterial, instrument, scen och scenkläder enligt ansökan.
Bidrag till § 7.2 beviljas endast till kostnader för online dansträning, workshops i
Sverige, dansföreställning, kläder för marknadsföring, IT-kostnader, utrustning
och teknik enligt ansökan.
Bidrag till § 7.3 beviljas endast till kostnader för att ta mästarbrev enligt ansökan.
Bidrag till § 7.4 beviljas endast till kostnader för att ta mästarbrev enligt ansökan.
Bidrag till § 7.6 beviljas endast till kostnader för kurser i sömnad av
sälskinnshandskar, pälsmössa och koltmössa samt knivtillverkning enligt ansökan.
Redovisning
Redovisningen görs på blankett som tillhandahålls via Sametingets hemsida. Om
beviljat bidrag understiger fem prisbasbelopp ska kostnaderna styrkas med kopior
av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok. Om beviljat bidrag överstiger fem
prisbasbelopp ska revisorsintyg upprättas av auktoriserad eller godkänd revisor
bifogas redovisningen. I det fallet behöver inte kopior av kvitton, verifikat eller
utdrag ur huvudbok bifogas redovisningen. Godkända kostnader är de kostnader
som kulturnämnden har beviljat bidrag till utifrån budgeten i ansökan. Om det är
möjligt ska alster som skapats inom ramen för bidraget bifogas redovisningen i två
exemplar. Bidragsmottagare som inte kan inkomma med redovisningen före sista
redovisningsdatum kan ansöka om anstånd med redovisningen.
Redovisning av § 7.1 ska ha inkommit till Sametinget senast den 1 september 2022.
Den ekonomiska redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag
ur huvudbok.
Redovisning av § 7.2 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december 2022.
Den ekonomiska redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag
ur huvudbok.
Redovisning av § 7.3 ska ha inkommit till Sametinget senast den 30 september
2022. Den ekonomiska redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller
utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 7.5 ska ha inkommit till Sametinget senast den 30 oktober 2022.
Till redovisningen bifogas annons, program eller dylikt. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok.
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Redovisning av § 7.6 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december 2022.
Till redovisningen bifogas annons, program eller dylikt. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av kvitton, verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Återkrav
Om bidragsmottagaren inte genomför det som den åtagit sig i vad som avsetts i
kulturnämndens beslut, kan hela eller delar av bidraget återkrävas av Sametinget.

§8

Avslag

§ 8.1

Avslag projektbidrag till samisk kultur
Föredragande: Kari Skinnarmo

1. Elina Nygård (4.3.2-2021-1948)
Fågelnatt
2. PUF förlag AB (4.3.2-2021-2034)
Elle Kari- kulturhistoria & språkutveckling
3. Lopme Naestie (4.3.2-2022-77)
Samiska Kulturdagar v 32 2022
4. Marika Renhuvud (4.3.2-2022-115)
Dans Hemleverans 2022
5. Firstfilm & television AB (4.3.2-2022-120)
Vem dödade renarna?
Aslat Simma (ledamot) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut
6. Sofia Blad (4.3.2-2022-130)
Vildmarksdivan
7. LaponiaPorten AB (4.3.2-2022-132)
Porjus – pionjärverket, människan och lyskraften
8. Aira Dance Company AB (4.3.2-2022-237)
Bidum ledno
9. Helena Lagerqvist Kuoljok (4.3.2-2022-367)
The sound of power
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10. Sameföreningen Göteborg (4.3.2-2022-368)
Sameföreningens 50 års jubileum
11. Duojáriid ja dáidariidsearvi (4.3.2-2022-375)
Uppstart duojáriid ja dáidariidsearvi
12. Madeleine Renhuvud (4.3.2-2022-376)
Kreativt pedagogiskt material
13. LE-musik, Nina Nordvall Vahlberg (4.3.2-2022-377)
Sommarteater 2022, Mordet i Saskamjaure
14. Föreningen Singing People Together (4.3.2-2022-378)
(Inter)nationella körfestivalen Singing People Togther
15. Iris Film AB (4.3.2-2022-380)
Ovias
Susanne Idivuoma (avdelningschef) anmäler jäv och deltar inte i föredragningen
16. Anna-Stina Svakko (4.3.2-2022-396)
Svakko goes digital
17. Sohppar sámisearvi (4.3.2-2022-405)
2022 Sohppar Sámisearvi 70 år
18. Tomas Marakatt (4.3.2-2022-408)
VR Geassebálggis
Susanne Idivuoma (avdelningschef) anmäler jäv och deltar inte i föredragningen
19. Girona sámesearvi/Kiruna sameförening (4.3.2-2022-410)
Studieresa Sámi árkiivva, Guovdageaidnu maj 2022
20. Guldalit (4.3.2-2022-413)
Guldalit
21. Ann-Máret Mangi (4.3.2-2022-416)
Sámi silba 2.0
22. Elin Teilus (4.3.2-2022-418)
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Ednama Sjkádnja
23. Åarjelraedtien Eejhtegi Siebrie (4.3.2-2022-420)
Skol- och förskolesamlingar
Kulturnämnden beslutar
att

avslå ansökan § 8.1.1, § 8.1.4, § 8.1.6, § 8.1.9, § 8.1.14, § 8.1.18, § 8.1.19, § 8.1.21, §
8.1.23 med motiveringen andra projekt har prioriterats.

att

avslå ansökan § 8.1.2, § 8.1.5, § 8.1.7, § 8.1.8, § 8.1.11 med motiveringen AB är ej
stödberättigad bolagsform. Kulturnämnden gör en samlad bedömning utifrån
Sametingslagen (1992: 1433), 2 kap, 1 §, första punkten, Sametingets regleringsbrev
för 2022 samt Regler och anvisningar för Sametingets kulturnämnds
bidragsgivning (4.1.1).

att

avslå ansökan § 8.1.3 med motiveringen bidrag beviljas inte till återkommande och
etablerade evenemang/aktiviteter.

att

avslå ansökan § 8.1.10, § 8.1.15, § 8.1.16, § 8.1.17, § 8.1.22 med motiveringen
medelsbrist.

att

avslå ansökan § 8.1.12 med motiveringen projektet faller utanför målen i Sametingets
kulturpolitiska handlingsprogram.

att

avslå ansökan § 8.1.13, § 8.1.20 med motiveringen projektet har tidigare fått avslag.
Paragrafen justeras direkt. I enlighet med Sametingslagen (1992:1433, 2 kap. 7 §)
kan kulturnämndens beslut inte överklagas.

§ 8.2

Avslag återstartsbidrag till samisk kultur och idrott
Föredragande: Kari Skinnarmo

1. Lopme Naestie (4.3.4-2022-502)
2. Lena Viltok (4.3.4-2022-513)
3. Duojáriid ja dáiddáriid searvi (4.3.4-2022-527)
4. Olof Heikka (4.3.4-2022-539)
5. FA Sápmi (4.3.4-2022-548)
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6. Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji (4.3.4-2022-552)
7. Aira Dance Company AB (4.3.4-2022-553)
8. Östra Kikkejaur Sameby (4.3.4-2022-554)
9. Såhkie sameförening (4.3.4-2022-561)
Kulturnämnden beslutar
att

avslå ansökan § 8.2.1 med motiveringen bidrag beviljas inte till återkommande och
etablerade evenemang/aktiviteter.

att

avslå ansökan § 8.2.2 med motiveringen ansökan faller utanför gällande riktlinjer för
återstartsbidraget. Aktiviteter och åtgärder ska ske under 2022.

att

avslå ansökan § 8.2.3, § 8.2.7, § 8.2.8 med motiveringen AB och ekonomisk förening är
ej stödberättigade bolagsformer. Kulturnämnden gör en samlad bedömning utifrån
Sametingslagen (1992: 1433), 2 kap, 1 §, första punkten, Sametingets regleringsbrev
för 2022 samt Regler och anvisningar för Sametingets kulturnämnds
bidragsgivning (4.1.1).

att

avslå ansökan § 8.2.4, § 8.2.9 med motiveringen ansökan faller utanför målen i
Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram.

att

avslå ansökan § 8.2.5, § 8.2.6 med motiveringen aktiviteterna i ansökan har redan
beviljats bidrag genom verksamhetsbidraget för 2022.
Paragrafen justeras direkt. I enlighet med Sametingslagen (1992:1433, 2 kap. 7 §)
kan kulturnämndens beslut inte överklagas.

§9

Övriga frågor

§ 9.1

Projektet ”Samisk audiovisuell samling”
Föredragande: Marina Nilsson Ederlöv

Kulturnämnden beslutar
att

inbjuda projektledarna till kulturnämndens nästa möte samt i övrigt lägga
informationen till handlingarna.
14
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§ 10

För kännedom

§ 10.1

Ordföranden rapporterar
Föredragande: Erik-Oscar Oscarsson

Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 11

Nästa möte
Kulturnämnden beslutar

att

nästa möte hålls i Kiruna den 27-28 september 2022.

§ 12

Mötets avslutning
Ordföranden avslutar mötet/Ságadoalli loahpaha čoahkkima.
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