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2020-09-30

Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Orgána/Organ

Valnämnden/Válgalávdegoddi

Čoahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ilmmuhanbeaivi/Datum för anslags uppsättande

…………………………..

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet/

Sámedikki hálddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna/

Vuolláičála/Underskrift

…………………………..
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
Valnämnden

§ 41

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

Öppnande
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 42

Föredragningslista, justerare
Valnämnden beslutar
att

godkänna föredragningslistan med nedan ändring;
Tillägg:
§ 44.5 Pressmeddelande
Utgår:
§ 44.5 Uppdatering
§ 48 Ev övriga ärenden

att

fastställa föredragningslistan enligt nedan:
§ 41 Öppnande
§ 42 Föredragningslista, justerare
§ 43 Anmälningar till sameröstlängden 2021
1.
Riktlinjer för upprättande av preliminär sameröstlängd, utkast
Digital läsbar dokumentsamling
2.
§ 44 Kommunikationsplan
1.
Kampanj på sociala medier
2.
Annonsering i tidningar/tidskrifter
3.
Informationsbroschyr om Sametingsvalet
4.
Uppdatering
§ 45 Ekonomi
1.
Budgetuppföljning 2020
2.
Budget 2021
§ 46 Inför Sametingsvalet 2021
1.
Möte med Valmyndigheten
2.
Möten med presidiet
§ 47 Uppdrag att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska
beslutsprocesser och i det offentliga samtalet
§ 48 Ev. övriga ärenden
§ 49 Nästa sammanträde
§ 50 Avslutande

att

Justerarens signatur

utse Hanna-Sofie Utsi till justerare.
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
Valnämnden

§ 43

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

Anmälningar till sameröstlängden 2021
Dokument
- Valnämndens protokoll 2018-03-19—21, § 8
- Valnämndens protokoll 2018-11-15, § 47
- Valnämndens protokoll 2019-12-10—11, § 31
- Valnämndens protokoll 2020-05-12, § 15
- Sametingets riktlinjer för upprättande av preliminär röstlängd, utkast 2020-09-15
- Digitalt läsbar dokumentsamling av anmälningar, exempel
- Beredningsprotokoll, valnämnden ledamot
Föredragande: Siri Persson och Per Mikael Utsi

Valnämnden beslutade den 19 - 21 mars 2018, § 8, den 15 november 2018, § 47 och den 12
maj 2020, § 15 att uppdra åt kansliet att begära komplettering av ofullständiga
anmälningar, att uppdra åt ordföranden att ansvara för beredning av beslut om införande
av inkomna anmälningar i den preliminära röstlängden.
Valnämnden beslutade den 12 maj 2020, § 14 att låta kansliet utreda de
författningsmässiga möjligheterna för ledamöterna att handha en digitalt läsbar
dokumentsamling av nyanmälningar med bilagor till sameröstlängden 2021.
____________
Ca 680 nyanmälningar har kommit in t.o.m. september 2020, varav handläggningen av c.a.
180 har avslutats av nämnden.

§ 43.1

Riktlinjer för upprättande av preliminär röstlängd, utkast
Ordföranden framlägger förslag till riktlinjer för upprättande av preliminär röstlängd.
____________
Valnämnden beslutar
att

uppdra åt ordförande att till nästa möte revidera förslaget till riktlinjer med
utgångspunkt från de synpunkter som framförs av ledamöterna,

att

besluta om riktlinjer vid nästa sammanträde.

Justerarens signatur
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
Valnämnden

§ 43.2

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

Digitalt läsbar dokumentsamling bestående av anmälningar med bilagor
Ordföranden har ansvaret för planering och förberedelser av styrelse-/nämndsmötena.
Dagordning och underlag ska skickas ut senast en vecka före sammanträdet. Ordföranden
ansvarar för att dagordning, kallelse och underlag tas fram och går ut i tid. (Arbetsordning
för Sametingets styrelse och nämnder, beslutad 20121023-26)
Hantering och skydd av personuppgifter:
• den centrala valmyndigheten, Sametinget och länsstyrelserna är var för sig
personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som respektive
myndighet skall utföra (Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet
med val och folkomröstningar, 1 kap. 6 §),
• beträffande en person som har tagits upp i sameröstlängden får behandlas uppgifter om
personnummer, namn och adress (Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i
verksamhet med val och folkomröstningar, 2 kap. 17 §),
• Sametinget har informerat att med undertecknad anmälan får tinget hantera lämnade
personuppgifter och att namn, adress och personnummer på de personer som har
rösträtt publiceras i röstlängden,
• den preliminära röstlängden skall hållas tillgänglig för granskning på det sätt som den
centrala valmyndigheten i samråd med Sametinget bestämmer (Sametingslagen
(1992:1433) 3 kap. 5 §).
Som underlag för upprättande av en preliminär röstlängd förelägger ordföranden utkast
till en digitalt läsbar dokumentsamling med nyanmälningar:
• till en Word/Exel-fil länkas i löpnummerordning scannade bilder av
anmälningsblanketter och av folkbokföringsuppgifter om den anmäldes föräldrar, faroch morföräldrar och eventuellt deras förfäder,
• bilderna lagras digitalt i PDF-format i en mapp med personnummer i dokumentnamnet,
• personuppgifter om den anmäldes föräldrar, far- och morföräldrar och eventuellt deras
förfäder – som inte är/varit upptagna i sameröstlängden – avbildas från öppna
folkbokförings- eller släktregister,
• personuppgifter från anmälningsblanketter hanteras med stöd i rättsordningen enligt
stycket ovan.
Den digitala läsbara dokumentsamlingen med nyanmälningar består f.n. av c.a. 570 poster
med nyanmälningar och c.a. 1 800 dokument.
Valnämndens ledamöter ges möjligheter att, med hjälp av denna digitalt läsbara
dokumentsamling, i god tid före fastställandet av den preliminära röstlängden, ta ställning
till om de nyanmälda uppfyller villkoren enligt sametingslagen:
• mappen med dokumentsamlingen sänds till ledamotens e-postadress på

https://webmail.sametinget.se/,
• mappen kan laddas ned, läsas och raderas efter varje läsning,
• ledamots protokoll kan föras digitalt eller på utskickad pappersblankett,

Justerarens signatur
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
Valnämnden

§ 43.2

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

Digitalt läsbar dokumentsamling bestående av anmälningar med bilagor
• för varje nyanmälan lämnar ordföranden förslag till beslut,
• varje ledamot för ett eget protokoll med till- eller avstyrkan av ordförandes förslag,
• protokollet lämnas till kansliet senast en vecka före beslutsmötet för att gälla som
beslutsunderlag och underlag för beredningsarvode,
• enhälligt tillstyrkta anmälningar behandlas inte muntligt under beslutsmöte,
• nyanmälningar där ledamöterna har skilda protokollförda meningar tas upp till muntlig
överläggning vid beslutsmöte.

Valnämnden beslutar
att

uppdra åt ordförande att ansvara för tillhandhållande av en digitalt läsbar
dokumentsamling med nyanmälningar i god tid för beslutsmöte,

att

uppdra åt kansliet att tillhandahålla ledamöterna e-postadress på

https://webmail.sametinget.se/,
att

ledamöterna uppdras att, med hjälp av en digitalt läsbara dokumentsamling,
enskilt ta ställning till om de nyanmälda uppfyller villkoren enligt sametingslagen,

att

varje ledamot uppdras föra ett eget protokoll med till- eller avstyrkan av
ordförandes förslag,

att

ledamots protokoll lämnas till kansliet senast en vecka före beslutsmötet för att
gälla som beslutsunderlag och underlag för beredningsarvode,

att

varje ledamot arvoderas för enskild beredningstid på c.a. 5 minuter för varje
protokollförd nyanmälan i enlighet med fastställt arvodesbelopp,

att

uppdra till ordföranden konsultera verksjuristen.

Justerarens signatur
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
Valnämnden

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

§ 44

Kommunikationsplan

§ 44.1

Kampanj på sociala medier

-

Dokument
Valnämndens protokoll 2019-12-10—11, § 29
Valnämndens protokoll 2020-05-12, § 9
Valnämndens protokoll 2020-05-26, § 21.1
Valnämndens protokoll 2020-06-11, § 30
Valkalender
Kommunikationsplan inför sametingsvalet 2021, revidering 2020-04-27
Föredragande: Marie Enoksson

Valnämnden beslutade den 10-11 december september 2019, § 29 fastställa
kommunikationsplan inför sametingsvalet 2021 med tidsplan och budget.
I kommunikationsplanen anges bl.a.
• kampanj på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat och Spotify och
• Facebook-kampanj för att värva nya anmälningar till röstlängden, koppling till
facebook-sida och hemsida (samordning med Ungdomsrådet?)
Valnämnden beslutade den 26 maj 2020, § 21.1 att uppdra åt kansliet att utforma/uppdatera
kampanjmaterial på sociala medier. Vid valnämndens sammanträde den 11 juni 2020, § 30
redovisades i e-postutskick två filmannonser från förra valet och i exempel på Facebookannonser.
________________
Kommunikatör Marie Enoksson informerade om antal visningar och klipp på Facebook.
Valnämnden beslutar
att

Justerarens signatur
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
Valnämnden

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

§ 44

Kommunikationsplan – forts.

§ 44.2

Annonser i tidningar/tidskrifter

-

Dokument
Valnämndens protokoll 2019-12-10—11, § 29
Valnämndens protokoll 2020-05-12, § 9
Valnämndens protokoll 2020-05-26, § 21.2
Kommunikationsplan inför sametingsvalet 2021, revidering 2020-04-27
Föredragande: Siri Persson och Marie Enoksson

Valnämnden beslutade den 10-11 december september 2019, § 29 fastställa
kommunikationsplan inför sametingsvalet 2021 med tidsplan och budget.
I kommunikationsplanen anges bl.a.
• Annonser i Nuorat om anmälan och röstning,
• Annons i Samefolket – endast valinformation och vallokaler, även på samiska
• Annonser i lokala annonsblad.
Valnämnden beslutade den 26 maj 2020, § 21.2 att annonsera i juni 2020 i Samefolket
och Nuorat - på alla samiska skriftspråk som finns i Sverige - om att anmäla sig till
sameröstlängden,
___________________
Redovisas möjlig annonsering:
• i juni 2020 i Samefolket och Nuorat - att anmäla sig till sameröstlängden- på alla samiska
språken,
• i juni 2020 eventuellt även i annonsblad,
• i juni/början av juli 2020 eventuellt utskick till de röstberättigade, och
• i slutet av oktober - början av november t om 15 november 2020 , beroende på
utgivningsdag och veckor , annonsering i Samefolket och Nuorat och annonsblad att
röstlängden är tillgänglig för granskning
________________
Valnämnden beslutar
att

annonsera i Samefolket och Nuorat på alla samiska språken senast i början av
oktober 2020, och

att

annonsera i lokala annonsblad även på samiska senast i början av oktober 2020.

Justerarens signatur
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
Valnämnden

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

§ 44

Kommunikationsplan – forts.

§ 44.3

Informationsbroschyr om sametingsvalet, rösträtt och anmälan

./.

Dokument
- Kommunikationsplan 2019-12-10--11
- Valnämndens protokoll 2020-02-05, § 4
- Informationsbroschyr om Sametingsvalet, utkast 2020-04-28
Föredragande: Marie Enoksson och Per Mikael Utsi

Valnämnden beslutade den 5 februari 2020, § 4 bordlägga utkast till informationsbroschyr
om sametingsvalet, rösträtt och anmälan enligt nämndens tidplan i kommunikationsplan
inför sametingsvalet 2021
Valnämnden beslutar
att

§ 44.4

göra digitala utskick till sameföreningar, samebyar, organisationer,
minoritetsspråkhandläggare och kommuner.

Uppdatering av kommunikationsplan

Ärendet utgår, se § 42.

§ 44

Kommunikationsplan – forts.

§ 44.5

Pressmeddelande
Valnämnden beslutar
att

uppdra till kansliet utforma förslag till pressmeddelande,

att

delegera till ordförande besluta om pressmeddelande efter samråd med
Valnämndens ledamöter.

Justerarens signatur

10 ( 17)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
Valnämnden

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

§ 45

Ekonomi

§ 45.1

Budgetuppföljning 2020

./.

Dokument
- Valnämndens protokoll 2019-12-10—11, § 30.2
- Styrelseprotokoll 2020-02-27, § 30
- Valnämndens protokoll 2020-05-26, § 22
- Budgetuppföljning per 2020-08-30
Föredragande: Siri Persson och Per Mikael Utsi

Valnämnden beslutade den 10 -11 december 2019, § att uppdra åt ordförande att vid
Sametingets budgetberedning lägga fram förslag till budget 2020 för Valnämnden.
Budgetäskandet var på 1 395 000 kronor. Styrelsen beslutade den 27 februari 2020, § 30 att
fastställa budget för Sametinget. Valnämnden har därmed en budget på 540 000 kronor
samt medel på 215 000 kronor till en kampanj för sameröstlängden.
Senast den 20 oktober detta året ska anmälan till röstlängden inkomma till Sametinget.
Sametinget ska bl a informera om samiska förhållanden, vilket Valnämnden gör genom att
samarbeta med ungdomsrådet om att delta i samiska arrangemang. Inför Sametingsvalet
2020 planerades också uppsökande verksamhet på gymnasieskolor för att försöka värva
samiska ungdomar till sameröstlängden.
Annonsering i sociala medier och annan media planeras för att påminna om sista dag för
anmälan till sameröstlängden. Valnämnden annonserar även var den preliminära
sameröstlängden är tillgängliga för granskning.
I och med restriktioner om folksamlingar på grund av corona-viruset covid-19 har
möjligheten att informera om Sametingsvalet och uppsökanden verksamhet för att värva
samer som inte tidigare varit upptagna i röstlängden omöjliggjorts genom att samiska
arrangemang till att börja med inställts fram till sommaren 2020.
Annonsering i sociala medier samt utökade annonsering i media är nödvändig.
______________
Valnämnden beslutade den 26 maj 2020, § 22 att hos styrelsen begära ökade medel till totalt
1 334 100 kronor. Styrelsen beslutade den 9 -10 juni 2020, § 85.2 bl.a. att styrelsens och
nämndernas rese- samt logibudget för år 2020 minskas pga. av tidigare beslut gällande
reserestriktioner och att Valnämnden tillförs 318 tkr för arbete med valet 2021.
Vid styrelsesammanträdet den 21 – 23 september 2020 utökades valnämndens budget med
261 000 kronor vilket medför att valnämnden beviljats hela tilläggsansökan på 579 000 kr
Valnämnden beslutar
att
Justerarens signatur
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
Valnämnden

§ 45

Ekonomi – forts.

§ 45.2

Budget 2021

./.

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

Dokument
- Valnämndens protokoll 2018-08-29-30, § 22.3
- Sametingets protokoll 2019-02-19-21, § 9
- Valnämndens protokoll 2019-12-10—11, § 30.3
- Budgetäskande 2021
- Budget sametingsval och valnämnd 2021, förslag
Föredragande: Siri Persson

Valnämnden beslutade den 29-30 augusti 2018, § 22.3 föreslå att i budgetunderlaget för
2020-2022 beräkna att anslaget 3:1 Sametinget ökas tillfälligt med 4 000 000 kronor under
2021 för att genomföra val till Sametinget och redovisade
• att valnämnden arbetar med förslag till ändrade bestämmelser för val till Sametinget,
• att anslaget 3:1 Sametinget ökade tillfälligt med 3 000 000 kronor under 2017 för att
genomföra val till Sametinget, och
• att Sametinget ger i årsredovisningen för 2017 en kostnadsöversikt.
Särredovisning av kostnader avseende
Sametingsvalet 2017
Personal
Lokaler
Resor
Annonser m.m.
Köpta tjänster
Övriga ver ksamhetskostnader
Utbetalda bidrag och ersättningar
Totalt

Belopp
(tkr)
873,8
52,7
167,7
107,2
573,5
128,4
1 200
3103,3

Valnämnden beräknade att anslaget 3:1 Sametinget behöver ökas tillfälligt med 4 000 000
kronor under 2021 för att genomföra val till Sametinget. Beräkningen utgår från samma
omfattning av verksamheten som vid 2017 års val. Den verksamhetsökning som sker om
förslaget genomförs är främst att förtidsröstningslokaler med personal på 25 - 30 orter ska
vara tillgängliga under arton dagar före valdagen. Kostnadsökningens storlek är beroende
av hur förtidsröstningsservicen anordnas och upphandlas.
Sametinget beslutade den 19-21 februari 2019, § 9 att anta budgetunderlag för 2020-2022. I
budgetunderlagets bilaga 7 återges valnämndens förslag.
Valnämnden beslutade den 10-11 december 2019, § 30.3 att föreslå budget för 2021
omslutande 5 131 000 kronor.
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
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§ 45

Ekonomi – forts.

§ 45.2

Budget 2021 – forts.

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att anslaget till Sametinget ökas med 4
000 000 kronor för 2021 för att genomföra val till Sametinget.
Valnämnden beslutar
att

Justerarens signatur
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13 ( 17)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
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ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

§ 46

Inför Sametingsvalet 2021

§ 46.1

Möte med Valmyndigheten
Dokument
- Valnämndens protokoll 2019-12-10—11, § 28.1
- Strategiskt möte mellan Sametinget och Valmyndigheten, anteckningar 2020-03-15
- Handledning Valnämnd Sametinget 2021
Föredragande: Siri Persson och Per Mikael Utsi

Valmyndigheten har den 24 september 2019 begärt att få träffa Sametinget på strategisk
nivå och diskutera valet, samverkan och vad eventuellt kan utvecklas, bl.a. aktuellt hos
Sametinget och på Valmyndigheten, samarbete i framtiden kring sametingsval och frågor
om samverkan kring nationella val. Valmyndigheten hoppas på en ny regelbunden
mötesform.
I samband med Valnämndens möte den 10-11 december 2019 hade nämnden möte med
företrädare för Valmyndigheten och tog upp följande frågor:
1. Valsedlarnas utformning
2. Översättningar av bevis till ledamöter och ersättare
3. Databas för sametingsvalet
4. Tillgång till korrekta digitala folkbokföringsuppgifter
5. Hemställan om ändringar i författningar för sametingsvalet, information
6. Samverkan
Valmyndighetens kanslichef med personal besökte Sametinget den 5 mars 2020 och
diskuterade bl.a. samarbetsformer kring sametingsvalet. Vid mötet överenskoms att ha
fortsatt samverkan på strategisk nivå med nästa möte hösten 2020. Ett digitalt möte
planeras under början av november 2020.
Valmyndigheten har utformat en handledning för Sametingets valnämnd vid
sametingsvalet 2021.

Valnämnden beslutar
att
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14 ( 17)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
Valnämnden

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
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2020-09-30

§ 46

Inför Sametingsvalet 2021 – forts.

§ 46.2

Möten med presidiet
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-02-07—09, § 7
- Valnämndens protokoll 2020-05-12, § 13.1
Föredragande: Siri Persson och Per Mikael Utsi

Sametingets beslutade den 7 – 9 februari 2018, § 7 att Sametingets öppnande av ny
mandatperiod 2021, vecka 3, sker i Lycksele.
Valnämnden beslutade den 12 maj 2020, § 13.1 att uppdra åt ordföranden att samråda med
Sametingets ordförande om gemensamma möten för bl.a.
1. information för plenum inför sametingsvalet
2. rollfördelning inför öppnandet
3. inbjudningar
4. datum för öppnandet
5. program för öppnandet
Valnämnden beslutade den 12 maj 2020, § 13.1 att i samråd med Valmyndigheten och
Länsstyrelsen i Norrbotten planera informera vid plenum i november 2020 inför
sametingsvalet 2021 och uppdra åt kansliet att utreda möjligheterna att i realtid via internet
spela upp ljud och bild från informationen för Sametinget.
Valnämnden uppdrog uppdra åt ordföranden att samråda med Sametingets ordförande
om gemensamma möten.
______________
Sametinget har hållit ett digitalt möte den 17 september 2020. Presidiet planerar för samling
till plenum den 23-26 november 2020 i Árviesjávrrie eller annan ort som kan erbjuda en stor
plenumshall.
Valnämnden beslutar
att

Justerarens signatur

samråda med Sametingets ordförande om gemensamma möten.
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§ 47

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

Uppdrag att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska
beslutsprocesser och i det offentliga samtalet
Dokument
- Från Kulturdepartementet. Regeringsbeslut 2020-04-09, dnr 1.3.8-2020-595
- Valnämndens protokoll 2020-06-25, § 37
Föredragande: Siri Persson och Per Mikael Utsi

Regeringen uppdrar åt Sametinget att genomföra folkbildande och kunskapshöjande
insatser som bidrar till att stärka samers, särskilt unga samers, intresse och möjligheter att
delta aktivt i demokratin och dess beslutsprocesser och i det offentliga samtalet. Uppdraget
syftar särskilt till att nå personer som inte deltar aktivt i politiskt arbete eller känner sig
delaktiga i demokratin.
I genomförandet av uppdraget ska Sametinget samråda med Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor och Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02) samt andra
relevanta aktörer. Sametinget får för uppdraget använda högst 1 000 000 kronor 2020. En
delredovisning av aktiviteter inom uppdraget utförda under 2020 ska lämnas till
regeringen (Kulturdepartementet) senast den 29 januari 2021.
Valnämnden beslutade den 25 juni 2020, § 37 att uppdra till ordförande lämna synpunkter
om projektet till styrelseordföranden.
______________
Kansliet bereder f.n. tillsättning av en projektledare.
Valnämnden beslutar
att

Justerarens signatur

lägga informationen till handlingarna.
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§ 48

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:6
2020-09-30

Ev övriga ärenden

Ärendet utgår, se § 42.

§ 49

Nästa sammanträde
Valnämnden beslutade den 12 maj 2020, § 14 att vid behov söka undantag från Sametingets
starka avrådan från att delta på fysiska möten för att kunna handlägga nyanmälningar med
bilagor till sameröstlängden 2021.
Med anledning av Coronavirus covid-19 avråder ordförande Paulus Kuoljok samtliga
Sametingsledamöter att inte delta eller planera in fysiska möten. Ledningsgruppen för
Sametingets kansli har beslutat att alla tjänsteresor, fysiska möten etc ställs in tills vidare.
Det ankommer på valnämndens ledamöter att själva avgöra om samling till möte ändå är
nödvändig

Valnämnden beslutar

§ 50

att

den 26 -27 oktober 2020 samlas till möte i Luleå för att besluta om inkomna
anmälningar och behov av eventuella kompletteringar, och

att

den 9-10 och ev. 11 november 2020 samlas till möte i Kiruna för att besluta om
inkomna kompletteringar samt fastställa den preliminära röstlängden.

Avslutande
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Justerarens signatur
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