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N äringsnämnden

Sammanträdesdatum
Coahkkinbeaivemearri

2020-03- 05-06

Plats och tid / Baiki ja aigi

Umeå, Clarion hotel Plaza
2020-03--05-06

Beslutande/ Mearrideaddjit

Stefan Mikaelsson, ordförande
Birgitta Andersson
Agneta Rimpi
Håkan Jonsson

Övriga deltagande /
Iezaoassevaldit

Jan Rannerud, ledamot styrelsen
Ingela Nilsson, sekreterare (fr.o.m. 2020-03-06)

Paragrafer/Paragrafåt

01-13 §§

Utses att justera/ Darkkisteaddji

Birgitta Andersson

Underskrifter

sekreterare
calli

ordförande
sagadoalli

justerare
darkkisteaddji
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Birgitta Andersson
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Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Dtirkkastus lead ieaihuvvon almmu hantavvalis.
Organ/Organa

N äringsnämnden

Sammanträdesdatum /Coahkkinbeaivemearri

2020-03-05-06
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Förvaringsplats för protokollet/
Beavdegirjjivurkensadji

Sametingets kansli, Kiruna/
Samedikkihalddahus, Giron

Underskrift/ Vuollaicala
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§1 Öppnande
Ordförande Stefan Mikaelsson hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justeringsperson
Näringsnämnden beslutar:
att utse Birgitta Andersson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av föredragningslista
N äringsnämnden beslutar:
att fastställa utsänd föredragn:ingslista enligt förslag.

§4

Föregående protokoll
Genomgång av protokoll nr 2019:5

Näringsnämnden beslutar:
att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
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Minnesanteckningar från närnndsmöte 2020-03-05
Näringsnämnden beslutar:
att godkänna minnesanteckningarna och bilägga det till protokollet (bilaga 1).

§5

Näringslivspolitisk strategi
Ordförande Stefan Mikaelsson går igenom Plenums beslut gällande Näringspolitisk
strategi. Frågan om vem som ska bekosta översättning av strategierna. Näringsnärnnden
anser att frågan är av principiell karaktär då det är en strategi som är antagen av Plenum.
Om översättning av Näringspolitiska strategin ska översättas till samiska kommer hela
näringsnärnndens budget att belastas.
Näringsnämnden beslutar:
att uppdra till Jan Rannerud att ta upp frågan med styrelsen om vem som ska bekosta
översättning av dokument som beslutats av Plenum samt vilka övriga dokument som
bör/ska översättas.

§6

Näringspolitisk handlingsplan
Diskussion om plenumsbeslut angående färdigställande av handlingsplan för
Näringslivspolitisk strategi.
Näringsnämnden beslutar:
att uppdra till Stefan Mikaelsson att utifrån Näringsnärnndens diskussioner ta fram ett
utkast,

att använda de interna kansliresurser som finns på näringsavdelningen för att färdigställa
planen.

§7

Budget 2020
Styrelsen har fastställt budgeten för 2020. Ingen ökning av Näringsnärnndens budget trots
äskande om en höjning.

Näringsnämnden beslutar:
att uppdra till Stefan Mikaelsson att revidera näringsnärnndens verksarnhetsplan för 2020
efter fastställd budget.
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§8

EU nästa programperiod
Ingela Nilsson redogör för arbetet inför nästa programperiod. näringsnämnden har
tidigare fått utskickat de underlag som kansliet arbetat med gällande framtida CAP
(bilaga 2).
Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§9

Ordförandebeslut
•
•
•

Ordförande deltog på Sametingets kompetensutvecklingsprojekt i Jukkasjärvi
oktober 2019. Detta bekostades av anslag från styrelsen.
Ordförande deltog under Jokkmokks marknad den 5-7 februari 2020.
Ordförande deltog i möte med regionala företrädare med anledning av OECDrapporten den 27 februari, Arlanda

Näringsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 10 Rapport från kansli och styrelse
Jan Rarmerud föredrog det senaste från styrelsen.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna

§ 11 Övriga frågor

Styrelsen beslutar:
att uppdra till Håkan Jonsson att representera Näringsnämnden på mötet på
Miljödepartementet angående Traditionell kunskap den 10 mars. Nämnden bekostar
arvode och logi.
att uppdra till Håkan Jonsson att utifrån hearingen utarbeta ett utkast till synpunkter att
presentera till näringsnämnden.
§ 12 Nästa möte

Styrelsen beslutar:
att uppdra till ordförande att återkomma med förslag till mötesdatum,
att undersöka möjligheten att resa till Sametinget i Karasjok för att träffa företrädare för
näringsfrågor på norsk sida.
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§ 13 Avslutande

Ordförande Stefan Mikaelsson tackar ledamöterna för väl genomfört möte och förklarar
mötet avslutat.
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