Samfunnsviterne i Finnmark - Styremøtet 6. juni 2017 kl. 12.10 –
12.50
Tilstede: Jelena Porsanger, Janne Hansen, Renathe Simonsen og Synnøve Solbakk.
Forfall: Yngve Engkvist.

Saker:
13/17
Samfunnsviternes hovedstyre og fylkesledere i Guovdageaidnu/
Kautokeino 21.-22. august 2017 – Innspill til program, opplegg.
Hovedstyret og fylkeslederne i Samfunnsviterne kommer til Guovdageaidnu 21.-22. august
2017. Tentativ plan er at de kommer søndag 20. august på kvelden og reiser hjem tirsdag 22.
august etter lunsj. De ønsker innføring i samisk språk, historie og kultur, utfordringer den
samiske kulturen og regionen for øvrig står ovenfor. Samt; omvisning ute og evt tradisjonell
mat i lavo eller annet dere synes passer. Dette kunne man jo gjort mandag senettermiddag
og kveld.
Fra styret delta Jelena begge dagene og Synnøve 21. august.
Forslag til vedtak: Jelena og Synnøve deltar fra styret i arbeidsgruppe som forbereder- og er
vertskap for besøket. Janne forespør 1-2 av våre medlemmer i Guovdageaidnu til å delta i
gruppa.
Styrets innspill til arbeidsgruppa:
- Viktig å formidle et nyansert bilde av samiske forhold.
- Helst 2 foredag/innlegg, max 3, gjerne høgskolens ansatte, evt andre.
- Invitere ordføreren.
- Møterom og omvisning på Diehtosiida.
- Lávustallan: Mat og kulturinnslag. Invitere medlemmer til å delta.
Vedtak: Som foreslått.

14/17
Årsmøte og fagdag i Alta 28. september 2017 – Program for
fagdagen – tentativt tema; Verdier, verdiskapning og fremtidig kompetansebehov i Finnmark
Forslag til vedtak:
Møteprogram torsdag 28. september 2017:
Kl. 11 – 12 Styremøte (forberede årsmøtet)
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kl. 12 – 13 Lunsj
kl. 13 – 14.30 Årsmøte
kl. 15 – 18 Fagdag/miniseminar. Tentativt tema: Verdier, verdiskapning og fremtidig
kompetansebehov i Finnmark.
kl. 18 – 19 Styremøte
Fra styret deltar Renathe i en arbeids-/programgruppe til å forberede fagdagen sammen
med 1-2 medlemmer. Renathe spør i fb-gruppen om noen medlemmer vil delta i gruppa.
Vi ønsker møterom på Universitetet/Høgskolen hele dagen. Dette for å være synlig i relevant
miljø – også for medlemsrekruttering.
Jelena oppdaterer registrering av arrangementet.
Innspill til fagdagprogrammet:
- 2 innlegg, max 3.
- Innlegg fra både samisk og norsk ståsted.
- Naturressurser, forvaltning og tradisjonskunnskap.
- Helsevesenets kompetansebehov om samisk språk og kultur.
Vedtak: Som foreslått.

15/17

Orienteringer

Med utgangspunkt i styrets vedtak i sak 08/17 om skoltesamene holder Jelena på skrive en
kronikk som fylkesleder som hun satser på å få publisert i Nordnorsk debatt/Nordlys.
I tillegg til Jelena, vil Synnøve delta på åpningen av Ä'vv Skoltesamisk museum i Neiden 16.
juni i år.
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