VILHELMINA, 9-10 OKT-19
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ANVÄNDARKONFERENS
RENBRUKSPLAN
O.S.A senast 13 september

START 09:00 DEN 9 OKTOBER
HOTELL WILHELMINA, STORA SALEN
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HOTELL WILHELMINA, 8-10 OKT-19

Varmt välkommen till Användarkonferens för Renbruksplan i Vilhelmina 9-10/10.
Konferensen kommer att handla om hur samebyarnas Renbruksplaner kan användas
som ett samhällsplaneringsverktyg, med exempel från flera samebyar. Under konferensen kommer
olika RBP-projekt att redovisas som till exempel klimatanpassning och lavinventering.
Övriga mötespunkter handlar om drönaranvändning och GPS på ren kopplat till RenGIS.
Logi och måltider bokas i samband med att ni registrerar ert deltagande. För er från samebyarna som
har lång resväg finns möjlighet till övernattning natten 8-9 oktober med middag på kvällen den 8:de.
För er som endast deltager den 10 oktober finns möjlighet till övernattning natten den 9-10 oktober
med middag på kvällen den 9:de.
Ange i registreringssystemet vilken dag ni anländer. Preliminärt program bifogas denna inbjudan.
RBP står för dagsarvoden, resekostnader, mat och logi för samebyarnas deltagare. OBS!
Ordförande, kontaktansvarig, GIS-ansvarig måste ombesörja att övriga berörda i samebyn får denna
inbjudan.
Övriga deltagare som ej tillhör någon sameby får stå för sina omkostnader själva. Information om
kostnader för boende och måltider för dessa deltagare finns i registreringssystemet, där ni även
anmäler er och bokar boende/måltider.
Väl mött, Leif Jougda
Verksamhetsledare RBP, 073-8405355 , leif.jougda@gmail.com
Frågor rörande bokning, boende, måltider och registrering, kontakta Sabina Jonsson och Felicia
Holmqvist på SC:
Sabina, 070-3758009 eller sabina@sabinaconsulting.com
Felicia, 070-3758112 eller felicia@sabinaconsulting.com
Sista registreringsdag 13 sep -19. (OBS! Antalet är begränsat till 120 p, först till kvarn gäller.)

Sameby/RBP-konsult/Föreläsare:

Övriga aktörer:

Anmäl dig här

Anmäl dig här

PREL. PROGRAM 9
OKTOBER
Tid:
08:00

Inregistrering på Hotell Wilhelmina

08:30

Inledning

09:00

RBP:s betydelse i
samhällsplaneringsprocesser
Slutsatser och diskussion utifrån
enkätsvar från samebyarna

10:00

Fika paus

11:00

Kan samråden mellan skogsbrukrennäring förbättras med stöd av
RBP?

12:00

Lunch

13:00

Kan RBP ge ökad förståelse av
renskötselns behov hos exploatörer
inom gruv, vind, järnväg mfl?

14:00

Hur kan vi använda RBP, Introduktion
till gruppdiskussioner

15:00

Fika paus

16:00

Redovisning av gruppdiskussioner

17:00

RBP Informationsfilmer och

17:30

Slut för dagen

19:30

Middag på Hotel Wilhelmina

Nyhetsbrev

PREL. PROGRAM 10
OKTOBER
Tid:
08:00

Syntesrapport klimatanpassning 4
pilotsamebyar, RBP-KlimatfaktorerSMHI projekt

09:30

Fika Paus

10:00

Renens betesmarker- Lavinventering
Nya lavkartor- en möjlighet till
förbättrad hänsyn gentemot
renskötseln

11:00

Turism och livsmiljöplanering för och
av samebyarna, Historiskt GIS och
traditionell kunskap, Egen
(samebyvis) dokumentation

12:00

Lunch

13:00

Användning av RenGIS och teknisk
utrustning, Inloggning av WRAM (GPS
på ren), Inloggning till Sametingets
server

13:30

Drönaranvändning inom renskötsel,
Exempel på användning utvecklingspotential

15:00

Fika och hemfärd

