SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:02
ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:02
§§ 14 - 24
Näringsnämnden
Sammanträdesdatum
Čoahkkinbeaivemearri

2020-05-11

Plats och tid / Báiki ja áigi

Videomöte
2020-05-11

Beslutande / Mearrideaddjit

Stefan Mikaelsson, ordförande
Birgitta Andersson
Agneta Rimpi
Håkan Jonsson
Birgitta Andersson

Övriga deltagande /
Iežáoasseváldit

Jan Rannerud, ledamot styrelsen
Ingela Nilsson, sekreterare

Paragrafer/Paragrafát

14 - 24 §§

Utses att justera / Dárkkisteaddji

Underskrifter

Justerarnas sign.

sekreterare
čálli

………………………………………………….
Ingela Nilsson

ordförande
ságadoalli

………………………………………………….
Stefan Mikaelsson

justerare
dárkkisteaddji

…………………………………………………
Agneta Rimpi
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Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Dárkkástus lead ieđihuvvon almmu hantávvalis.
Organ/Orgána

Näringsnämnden

Sammanträdesdatum /Čoahkkinbeaivemearri

2020-05-11

Datum för anslags uppsättande / Ilmmuhanbeaivi …………………………..
Förvaringsplats för protokollet/
Beavdegirjjivurkensadji

Sametingets kansli, Kiruna/
Sámedikkihálddahus, Giron

Underskrift / Vuolláičála

…………………………..

§ 14

Öppnande

Ordförande Stefan Mikaelsson hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 15

Val av justeringsperson

Näringsnämnden beslutar:
att utse Agneta Rimpi att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 16

Fastställande av föredragningslista

Näringsnämnden beslutar:
att fastställa utsänd föredragningslista enligt förslag.

§ 17

Föregående protokoll

Genomgång av protokoll nr 2020:1.
Näringsnämnden beslutar:
att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Justerarnas sign.
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§ 18

Situationen under Coronapandemin

Stefan Mikaelsson har tillsammans med Ingrid Inga under hösten 2019, begärt att få ett
möte med styrelsen med anledning av att dessa Nämndsordföranden inte sitter som
ledamöter i styrelsen och därmed inte har naturliga kontaktytor med berörda
departement. Detta skulle vara fördelaktigt i bland annat den uppkomna
pandemisituationen. Styrelsen har hittills inte bifallit denna begäran. Det är dock
angeläget att fortsätta analysera de samiska näringsidkarnas uppkomna situation, hur/om
deras situation har förändrats och hur de ser på framtiden.
Näringsnämnden beslutar:
att uppdra till kansliet att göra ett förslag till enkät med anledning av Coronapandemin.
Enkäten ska skickas till de samiska företagare som under året deltagit i Sametingets
aktiviteter.

§ 19

Reviderad Budget

Ordförande Stefan Mikaelsson har reviderat näringsnämndens budget efter beslutade
medel och därmed även verksamhetsplan för 2020.
Näringsnämnden beslutar:
att godkänna förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget med tillägg angående
Coronapandemin samt resultatet av OECD-rapporten. den reviderade
budget/verksamhetsplanen kommer att skickas till kansliet (bil.1).

§ 20

Rapport från kansli och styrelse

•

Ingela Nilsson redogör för näringsavdelningens arbete (bil.2)

•

Jan Rannerud redogör för styrelsens verksamhet.

•

Håkan Jonsson redogjorde för hearingen på Miljödepartementet den 10 mars i
Stuehkie angående Traditionell kunskap som arrangerades av Sametinget och
Naturvårdsverket. Sametinget ansvarar för de delar som rör den samiska
kunskapstraditionen. Hearingen gav även en möjlighet till att debattera åtgärder
för att långsiktigt säkerställa att artiklarna 8(j) och 10c i konventionen om biologisk
mångfald (CBD) genomförs i Sverige

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 21

Ordförandebeslut

Stefan Mikaelsson redogör för sin verksamhet.
• Representation vid Interreg Nords årliga konferens 11-12 mars, Jokkmokk
Näringsnämnden beslutar:
att godkänna representationen och lägga informationen till handlingarna.

Justerarnas sign.
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§ 22

Övriga frågor

a. Översättning av Näringslivspolitiska strategin
Frågan om översättning av dokument som beslutats av Plenum har tagits upp av Jan
Rannerud i styrelsen. Det är en ekonomisk fråga och i dagsläget finns det inga resurser att
översätta strategidokument. Sametinget anser dock att det är en angelägen och prioriterad
fråga.
Näringsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

b. Projekt som beslutats av Näringsnämnden
Näringsnämnden har inga egna projektmedel att besluta om. Däremot ansvarar
Näringsavdelningen för Landsbygdsprogrammet och Interreg Sápmi.
Näringsnämnden beslutar:
att uppdra till kansliet att till nästa möte göra ett sammandrag av de projekt som
Sametinget varit med och beslutat om.

c. Arbetsgrupp till Interreg 2021 - 2027
Sametingets styrelse har beslutat att föreslå Stefan Mikaelsson och Lars-Miguel Utsi att
ingå i SPR:s arbetsgrupp för arbetet med Interreg inför nästa programperiod.
Håkan Jonsson föreslog på SPR:s möte Stefan Mikaelsson till ordförande i arbetsgruppen
men förslaget erhöll inte nödvändig majoritet i styrelsen.
Näringsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 23

Nästa möte

Näringsnämnden beslutar:
att hålla nästa nämndsmöte (digitalt) under vecka 24. Specifikt datum kommer senare.

§ 24

Avslutande

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

Justerarnas sign.
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