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§§ 1-5
Coahkkinj odiheaddj it
Presidiet
Coahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
2020-03-31

Telefon-/videosammanträde

SAMETINGET
Presidiet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:3
2020-03-31

Plats och tid/ Baiki ja aigi

Telefon-/videosammantärde
2020-03-31; kl 16.25 -16.30.

Beslutande / Mearrideaddjit

Paulus Kuoljok, ordförande/sagadoalli
Åsa Blind

Övriga deltagande / Ieza oassevaldi

Siri Persson, sekreterare/calli
Inga Maria Stoor, administratör

Paragrafer/ Paragrafat

1- 5

Utses att justera/ Darkkisteaddji

Åsa Blind

Underskrifter
Vuollaicallosat
sekreterare
calli

ordförande
sagadoalli

Paulus Kuoljok

c--

justerare
darkkisteaddji
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Åsa Blind
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Justerarens sign

2(6)

SAMETINGET
Presidiet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:3
2020-03-31

Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Darkkastus lea dieåihuvvon almmuhantavvalis.
Organ/Organa

Sametinget, presidiet

Sammanträdesdatum / Coahkkinbeaivemearri

2020-03-31

Datum för anslags uppsättande/ Ilmmuhanbeaivi

.l .~1.0.1Yi:•:-2Q ........

Förvaringsplats för protokollet
Beavdegirjji vurkensadji

Sametingets kansli, Kiruna/ Samedikki halddahus,Giron

Underskrift/ Vuollaicala
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Justerarens sign
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Öppnande
Ordföranden kallar till presidiesammanträdet i och med att sammanträdet med
riksdagsförvaltningen avslutats den 31 mars 2020 kl 16.25.

§2

Föredragningslista och justerare
Presidiet beslutar
att

fastställa föredragningslistan enligt nedan
§1

§2
§3
§4
§5

att

Öppnande
Föredragningslista och justeare
Plenum den 26-29 maj 2020 i Stockholm
Nästa sammanträde
Avslutande

Åsa Blind utses till justerare.

§3

Sametingets plenum den 26- 28 maj 2020

./.

Dokument
- Förfrågan till Talman 2017-11-20, dnr l.l.2-2017-1556
Från Sveriges riksdag, Apropå förfrågan 2018-03-08, dnr l.l.2-2017-1556
Från Sveriges Riksdag. Svar 2018-11-07, dnr l.1.2-2018-1354
Presidiets protokoll 2019-02-01, § 10
Presidiets protokoll 2019-04-26, § 10
Presidiets protokoll 2019-09-17, § 4
Presidiets protokoll 2020-01-28, § 12
Förslag program

Förfrågan ställdes den 20 november 2018 om att hålla Sametingets plenum i riksdagshuset
under tiden 2019-2021.
Talmannen meddelade att Sametinget är välkommet att hålla ett av sina plenum år 2020
I riksdagens lokaler vecka 8, 22 eller 48. Talmannen och gruppledarna ser gärna också att
något gemensamt seminarium eller liknande ordnas i anslutning till Sametingets plenum
Presidiet beslutade den 1 februari 2019, § 10

fl

att

föreslå förlägga plenum i riksdagshuset vecka 8 år 2020,

att

bereda tema för ett gemensamt seminarium.

dl!

Justerarens szgn
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SAMETINGET
Presidiet

§3

Sametingets plenum den 26-28 maj 2020
Riksdagen har meddelat att Sametinget är välkommen att ha plenum vecka 22 år 2020.

Planering inför plenumet på Riksdagshuset den 26-28 maj på Riksdagshuset.
Presidiet beslutade den 17 september 2019, § 4
att

samråda med styrelsen att revidera sammanträdesdatumen för plenum i maj 2020
med ytterligare en dag; nytt datum; 26 -29 maj 2020,

att

genomföra seminariedag med Riksdagsledamöterna onsdag den 27 maj,

att

inbjuda styrelsen för att diskutera förslag på teman för seminariedagen.

Information och diskussion angående planering inför plenum i maj 2020.
Presidiet beslutade den 28 januari 2020, § 12
att

bereda ärendet vidare.

Möte har ägt rum med riksdagsförvaltningen den 31 mars 2020 kl 16.00 - 16.25.
Riksdagens talman Andreas Norlen samt vice talmännen: Åsa Lindestam,
Lotta Johnsson Fomarve och Kerstin Lundgren efter samråd med Riksdagsförvaltningen,
Riksdagsdirektör Ingvar Mattson och vice direktör Claes Månsson har meddelat att på
grund av Corona-viruset (covid-19) är det inte genomförbart att ha plenum i maj 2020 i l:a
kammarsalen på gamla riksdagshuset. Planering fortsätter med Talman Andreas Norlen och
riksdagsförvaltningen att försöka förlägga något av återstående plenum för denna
mandatperiod på Riksdagshuset. Det finns också av folkhälsoskäl anledning att inte
genomföra ett plenum under nu rådande omständigheter.

Presidiet beslutar
att

arbeta för att inställa plenum den 26 - 29 maj 2020,

att

uppdra till ordföranden kalla styrelsen till samrådssammanträde den 1 april
2020 kl 16.00 angående plenum den 26-29 maj 2020 i Stockholm,

Paragrafen justeras omedelbart

Justerarens sign
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Nästa sammanträde
Presidiet beslutar
att

§5

nästa sammanträder är strax efter att samrådsmötet med styrelsen avslutats.
den 1 april kl 16.oo

Avslutande
Ordföranden tackar samtliga och avslutar sammanträdet.

Justerarens sign.
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