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§ 57-63
Giellalavdegoddi/Språknämnden
Coahkkinbeaivi

2019-02-05

Romsa

SÅMEDIGGl/SAMETINGET

COAHKKINBEAVDEGIRJIISAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1

Giellalåvdegoddi/Språknämnden

2019-02-05

Båiki ja åigi/Plats och tid

Romsa, kl 13.00-16:10

Mearrideaddjit/Beslutande

Lars Miguel Utsi, sågadoalli/ordförande
Åsa Blind, sadjasas sågadoalli/viceordförande
Agneta Rimpi, airras/ledamot
Anne Madeleine Kuhmunen, <föras/ledamot, telefovnna bokte /via
telefon

leza oassevalcli/
Övriga deltagare

Marie Louise Allas, calli/sekreterare

Paragrafat/Paragrafer

57-63

Darkkisteaddji/Justerare

Agneta Rimpi
/

Vuollaicillosat/
Underskrifter
calli/sekreterare .....

:M ~:~ t~~v.1.ff~. . . . . . . .

Marie Louise Allas

'ågado'1li/o,dfä<=de~.·

....... ..

Lars Miguel Utsi

h ..f /.~/ ........ ..

dårkkisteaddji/justerare.A .Jt.ti
Agneta Rimpi

Darlckastus lea diedihuvvon almmuhantavvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Organa/Organ

Samedikki giellalavdegoddi/Samctingets språknämnd

Coa hkkinbeaivi/Sarnmanträdesda tum

2019-02-05

Ilmmuhanbeaivi/Datum för anslags uppsättande

..... P/.A(1:.Pk1J.....

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Samedikki hålddahus, Giron/
Sametingets kansli, Giron

Vuollaicala/underskrift

..........

[.~ ........................ ..
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET

COAHKKINBEA VDEGIRJI/SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1

G iellalavdegoddi/Språknämnden

2019-02-05

§ 57

Fastställande av föredragningslista

Nämnden beslutar

att

fastställa föredragningslistan enligt nedan:
§ 57

Fastställande av föredragningslista

§ 58
§ 60

Val av justerare
Föregående protokoll, 2018:6
Lägesrapport 2018

§ 61

Sametingets språkstrategi

§ 62
§ 62.1

Övriga frågor, kansliet informerar
Revidering av kurs- och ärnnesplaner 2019- för sameskolans kursplan
i samiska

§ 62.2

Information om Giellagal.du

§ 62.3
§ 62.4
§ 63

Utredning språkcentrum
IYIL 2019

§59

§ 58

Nästa möte

Val av justerare

Nämnden beslutar

att

Agneta Rimpi utse till justerare.

§ 59

Föregående protokoll
Dokument:

./.

Språknämndsprotokoll 2018:6
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Nämnden beslutar

att

lägga protokollen till handlingarna.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI/SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1

Giellalavdegoddi/Språknämnden

2019-02-05

§ 60

Lägesrapport om de samiska språken 2018
Dokument

./.

Utkast internt dokument
Föredragande: Lars Miguel Utsi, Marie Louise Allas

Förslag till utformande av fysiskt överlämnande av Sametingets Lägesrapport
2018, om situation för det samiska språket. Lämnande av lägesrapport är
reglerad i Sametingets regleringsbrev.

Nämnden beslutar
att

arbeta för att hålla riksdagsseminarium under v 18, v19 eller v20 då
Lägesrapport överlämnas fysiskt.

att

uppdra till språknämndens ordförande att kontakta riksdagsledamot för att
möjliggöra ett arrangemang i riksdagen.

att

uppdra språknämndens ordförande tillsammans med kansli fortsätta planering
av innehåll för överlämnande av Lägesrapport 2018 utifrån mötets diskussioner
och enligt utarbetat utkast

§ 61

Sametingets språkstrategi
Dokument

./.
./.

Plenumsprotokoll 2016-05-31-06-02, § 28
Sametingets språkpolitiska handlingsprogram
Språknämndsprotokoll 2018-05-14- 15, § 24
Styrelseprotokoll 2018-10-09- 12, § 194
Lista
Plan för sammanställning av Sametingets språkstrategi
Styrelseprotokoll 2019-01-23 - 24, § 27
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Styrelsen har beslutat att påbörja arbetet med Sametingets språkstrategi enligt
angiven plan.

Nämnden beslutar
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COAHKKINBEAVDEGIRJl/SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1

Giellalavdegoddi/Språknärnnden

2019-02-05

att

uppdra språknämndens ordförande och kansli att utarbeta ett förslag för
nämndens räkning utifrån mötets diskussioner. Nämndens ledamöter har
möjlighet ge inspel till ordförande under processen. Ordförandes förslag tas
upp på språknämndens möte.

§ 62

Övriga frågor, information från kansli

§ 62.1

Revidering av kurs- och ämnesplaner 2019 - för sameskolans kursplan i
samiska.
Sametinget har kontaktats av Skolverket om deltagande i referensgrupp
gällande arbete med revidering av Skolverkets pågående revidering av kursoch ämnesplaner i samiska.

Nämnden beslutar

att

Språknämndens ordförande och viceordförande anmäls som Sametingets
deltagare i referensgruppen .

§ 62.2

Information om Giellagåldu
Sametinget deltar i arbetsgrupp gällande framtida organisering av samnordiskt
språkarbete. Första mötet har gått igenom olika förslag på organisering och det
är upprättat en tidplan för arbetsgruppens möten. Språknämnden diskuterar de
förslag som redovisats och det framgår samsyn kring det fortsatta arbetet.

Nämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 62.3

Utredning språkcentrum
Information om pågående arbete på kansli som har redovisningsdatum 29 mars
2019.

Nämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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2019-02-05

§62.4

IYIL 2019
Sametingets styrelse har äskat om extra medel för arrangemang under det
internationella urfolksspråk året 2019. Det finns förslag på att i samband med
Permanent Forum arrangera gemensamma Side Event på plats tillsammans
med de övriga sametingen.

Nämnden beslutar
att

h a en viljeinriktning om gemensamt arrangemang med övriga sameting.

att

begära hos styrelsen att om extra medel erhålls ska de förfogas och beslutas i
Sametingets språknämnd.

§ 63

Nästa möte
Dokument

./.

Språknämndsprotokoll 2018-12-05-06, § 56

Språknämndenämnden har beslutat preliminär rnötesplan och med d et
preliminärt nästa möte 13-14 mars i Jokkrnokk.

Nämnden beslutar

att

Språknämndens ordförande har möjlighet att kalla till språknärnndsrnöte andra
datum än de tidigare beslutade om det uppstår behov av annat mötesdatum.

Ordförande avslutar mötet I Sagadoalli loahpaha eoahkkima
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