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Plats och tid I Baiki ja aigi

Telefonmöte
2019-01-16

Beslutande I Mearrideaddjit

Stefan Mikaelsson, ordförande
Birgitta Andersson
Agneta Rimpi
Birgitta Andersson
Håkan Jonsson

Övriga deltagande I

Ingela Nilsson, Näringslivschef
Jan Rannerud, ledamot styrelsen
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Paragrafer/Paragrafåt
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§ 131

~...

Öppnande
Ordförande Stefan Mikaelsson hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 132

Val av justeringsperson
Näringsnämnden beslutar:
att utse Erik Fankki att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 133

Fastställande av föredragningslista
N äringsnämnden beslutar:
att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg:.
§ 137 Nästa möte

§ 134

Fastställande av program för näringslivskonferens
N äringsnämnden beslutar:
att uppdra till Stefan att ta en första kontakt med de föreslagna samiska näringsidkarna.
att konferensen står för kost och logi samt reseersättning, billigast färdsätt och samåkning
gäller,
att i övrigt uppdra till kansliet och ordförande att färdigställa programmet enligt de
diskussioner som förts (bil 1) .
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§ 135

Fastställande av inbjudan till näringslivskonferens
Näringsnämnden beslutar:
att ta extern hjälp för bokning av konferensen,
att bjuda in brett, då näringslivskonferensens primära målgrupp är enskilda samiska
näringsutövare i alla branscher,
att uppdra till kansliet och Stefan att färdigställa inbjudan och se till att inbjudan sprids.

§ 136 Övriga frågor
•

Möte med språknämnden
Erik Fankki vill aktualisera att mötet med språknämnden äger rum

•

Jan Rannerud tar upp frågan om föreslagen EU-strategi

§ 137 Nästa möte
N äringsnämnden beslutar:
att hålla nästa möte i Jokkmokk den 7-8 februari,
att uppdra till ordförande och kansliet att kolla upp möjligheter till boende.

§ 138 Avslutande
Ordförande Stefan Mikaelsson tackar ledamöterna för väl genomfört möte och förklarar
mötet avslutat.
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bil j

Näringslivskonferens 2019
Lycksele 27-28 februari från lunch till lunch

Rev förslag 16 januari!
Dagl
11.30

Incheckning

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.20

Välkommen och syftet med dagarna

13.20 -14.00

Näringslivspolitiska
handlingsprogrammet

14.00 - 14.40

fyra näringsutövare från olika
branscher

14.40 -15.00

Fika

15.00 - 15.45

Workshop-NPH

15.45 - 16.30

Workshop-NPH

16.30 - 16.50

Uppsummering av dagen

Stefan

Stefan

Dag2
8.30-8.45
8.45 - 9.30

God morgon och introduktion av
dag2
Information Läget i
Sapmi/Sametinget

9.30-10.00

Fika

10.00 - 10.45

Workshop-läget i Sapmi

10.45 -11.30

Redovisning/inspel

11.30 - 12.00

Uppsummering och avslutning

Stefan

bil 3
Att göra:

Bestämma exakt tid

Nämnden

Klart!
27-28 feb

Boka lokal (offert finns)

Kansliet

Klart!
Bokningsbekräftelse
har kommit in.

Annonsera/informera

Kansliet

Göra budget och äska medel

Nämnden/kansliet

Klart!
Nämndenhar
tilldelats medel enl.
beslut

Upphandla hjälp med
konferensen - lokaler, tolkar,
ta emot anmälningar etc.

Direktupphandling
Kansliet

Bestämma innehållet i
konferensen

Nämnden

Bestämma ev. föreläsare

Nämndens förslag:
Sara Ajnnak
Anna-Stina Svakko
Mikael Winka
Sven-Åke Risfjäll
Nämnden/kansliet

Avtal med föreläsare
Vem/vilka dokumenterar
under konferensen?

Kansliet?

Återkoppling/spridning av
resultatet

Kansliet

Vilka ska bjudas in?
•
•
•
•

organisationer
sameföreningar
samebyar
institutioner

För nämnden att fundera över till mötet:
1. Vad vill ni ha ut av konferensen?
2. Näringslivspolitiska handlingsplanen?
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N ex resebyra är
engagerad

Näringsavdelningen
kommer att kunna
ställa upp med
personal

