Samediggi
Satnedigge
Saemiedigkie
Sametinget

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:1
§ 1- 5

V algavalbmenj oavku
Valberedningen
Coahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
2020-02-20

Ubmeje/Umeå

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
V algavalbmenj oavku/
Valberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:1
2020-02-20

Baiki ja aigi /Plats och tid

Scandic Plaza Umeå, Ubmeje/Umeå
2020-02-20; kl 10.00 -10.10, 12.00 -12.30

Mearrideaddjit/ Beslutande

Ingrid Inga, ordförande
Karin Vannar,
Stefan Mikaelsson
Marie Persson Njajta
Oscar Sedholm
Anders Kråik
Lars-Paul Kroik

Ieza oassevaldit/
Övriga deltagande

Siri Persson, sekreterare/calli

Paragrafat/ Paragrafer

1- 5

Darkkisteaddji/Utses att justera

Karin Vannar

Vuollaicallosat/
Underskrifter

calli/sekreterare

sagadoalli/
ordförande

darkkisteaddji/
justerare

Justerarnas sign

Karin Vannar
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
V algavalbmenjoavku/
Valberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:1
2020-02-20

Darkkastus lea diedihuvvon almmuhantavvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Organa/Organ

Valgavalbmenjoavku/V al beredningen

Coahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2020-02-20

Ilmmuhanbeaivi/Datum för anslags uppsättande

.lö.to.-0.i~l1........ .

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Samedikki halddahus,Giron/ Sametingets kansli, Kiruna

Vuollaicala/ Underskrift

··~

3

·····················

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
V algavalbmenjoavku/
Valberedningen

§1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:1
2020-02-20

Öppnande
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§2

Föredragningslista och justerare
Valberedningen beslutar

att

fastställa föredragningslistan enligt nedan;
§1
§2
§3
§4
§5

att

Öppnande
Föredragningslista och justerare
Fyllnadsval- ersättare i Sametinget styrelse
Fyllnadsval - ersättare i Sametingets styrelse
Avslutande

utse Karin Vannar till justerare.

Justerarnas sign

W
,
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
V algavalbmenjoavku/
Valberedningen

§3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:1
2020-02-20

Fyllnadsval - ersättare i Sametingets styrelse
Dokument
- Avsägelse från Martin Lundgren, 2020-02-20, dnr 1.1.1-2020-267

Martin Lundgren avsäger sig som ersättare i styrelsen för Lars Wilhelm Svonni.
Valberedningen beslutar

att

föreslå Sametinget entlediga Martin Lundgren som ersättare för Lars Wilhelm
Svonni i Sametingets styrelse.

Ingrid Inga föreslår att ärendet - fyllnadsval - ersättare i Sametingets styrelse för Lars
Wilhelm Svonni bordläggs.
Stefan Mikaelsson hänvisar till likabehandlingsprincipen och yrkar att ärendet behandlas
nu och förslag till ersättare lämnas till plenum.
Anders Kråik stöder Stefan Mikaelssons förslag.
Oscar Sedholm, Lars-Paul Kroik och Marie Persson Njaita avvisar förslaget till
bordläggning av ärendet och föreslår att plenum får besluta i ärendet.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för ordförandens förslag att
ärendet bordläggs eller bifall till eller avslag för Stefan Mikaelssons förslag att ärendet
behandlas nu och finner att ärendet ska behandlas nu.
Ordföranden föreslår att fyllnadsval - ersättare till Lars Wilhelm Svonni förblir vakant till
och med plenum i maj.
Anders Kråik föreslår Stefan Mikaelsson som ersättare till Lars Wilhelm Svonni.
Oscar Sedholm, Lars-Paul Kroik och Marie Persson Njaita hänvisar till att det är alliansens
plats och lägger sig inte i val av förslag till ersättare.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för ordförandens förslag eller
Bifall till eller avslag för Anders Kråiks förslag och finner att röstningen utföll lika.
Ordföranden via utslagsröst beslutar att ersättarplatsen för Lars Wilhelm Svonni förblir
vakant till plenum i maj
Oscar Sedholm konstaterar att en oenig valberedning har beslutat.

Justerarnas sign

JU JJ
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V algavalbmenjoavku/
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§3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:1
2020-02-20

Fyllnadsval - ersättare i Sametingets styrelse - forts.

Valberedningen beslutar
att

föreslå Sametinget att ersättare för Lars Wilhelm Svonni förblir vakant till och
med plenum i maj.

Stefan Mikaelsson reserverar sig mot beslutet till fdrmån for eget fdrslag att likabehandlingsprincipen ska
gälla.
Anders Kråik reserverar sig mot beslutet

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

entlediga Martin Lundgren som ersättare för Lars Wilhelm Svonni i Sametingets
styrelse.

att

ersättare för Lars Wilhelm Svonni förblir vakant till och med plenum i maj.

Justerarnas

siv
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§4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:1
2020-02-20

Fyllnadsval - ersättare i Sametingets styrelse
Dokument
- Avsägelse från Stefan Mikaelsson, 2020-02-20, dnr 1.1.1-2020-265

Stefan Mikaelsson avsäger sig som ersättare för Jan Rannerud i Sametingets styrelse
Anders Kråik föreslår att ärendet bordläggs.

Valberedningen beslutar
att

föreslå Sametinget att ärendet bordläggs.

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

§5

ärendet bordläggs.

Avslutande
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Justerarnas sign

JJ/

uv
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Avsägelse som ersättare för Lars Wilhelm Svonni i Sametingets styrelse.

Jag vill av tidsbrist frånträda som ersättare i styrelsen för Lars Wilhelm Svonni.
Folkomröstningspartiet. men ställer mig till förfogande som ersättare i styrelsen

tcir Jan Rannerud, Vuovdegn.

/
(;

~/

Marlin Lundgren, ordinarie ledamot för Vuovdega-Skogssamerna i Sametinget.

Härmed begär undertecknad att få bli entledigad som ersättare för
ordinarie ledamoten i tingsstyrelsen Jan Rannerud.
Begäran om entledigande berör endast undertecknad och den position
som anges och önskas med omedelbar verkan.
'

~aelsson, ersättare i Sametingets styrelse-

Ubmeje den 20 februari 2020.

