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!
Ännu ett år har gått och det är dags för ännu ett förbundsmöte. Sedan förra gången har mycket 
hänt både i Saepmie och i omvärlden, vi har sett hur flera av de frågor som Sáminuorra drivit 
har blivit verklighet eller är på väg att realiseras på ett eller annat vis – vilket visar att de 
beslut vi tar på förbundsmötet påverkar vår framtid!  
 
Förbundsmötet kommer att besluta om kommande års verksamhet, budget och riktning, bland 
mycket annat stundar ett sametingsval 2017 som vi medlemmar måste besluta om hur 
Sáminuorra ska bevaka och arbeta inför.  
 
I samband med förbundsmötet arrangerar vi traditionsenligt vår ungdomskonferens, som i år 
bär temat Noeri håhkoe – Ungas drömmar. Vi kommer att ha spännande och inspirerande 
workshops, föreläsningar och panelsamtal som ska handla om hur vi vill att vår framtid ska se 
ut, om vi får bestämma! Vi kommer också att göra en tillbakablick över Sáminuorras historia. 
Vilka frågor har vi drivit genom åren? Hur har Sáminuorras arbete påverkat Saepmie och 
omvärlden? Vilken roll har Sáminuorra haft? Allt detta som stöd för att kunna besluta om hur 
organisationen ska verka i framtiden.  
 
Vi ska också peppa varandra och ha superkul!  
 
Årets förbundsmöte kommer äga rum i Saadteskh-Njuana / Saxnäs, ett samhälle beläget i 
mitten av Saepmie, omgivet av fjäll och vatten där vi vet att vi gemensamt ska kunna sätta 
målen för organisationens och Saepmies framtid!  
 
Vi ses om en månad!  
 
Förbundsordförande 
Isak Utsi 
 
(Se nästa sida) 
 
 



 

SÁMINUORRA 

Du är härmed kallad till Sáminuorras 53:e förbundsmöte i Saadteskhnjuana den 13-15 
maj 2016, notera särskilt att resdag är den 12 maj.  
 
 
När:  Vi ankommer torsdagen den 12 maj på kvällen och avreser efter lunch söndagen 

den 15 maj.  
 
Plats:  Årsmötet och ungdomskonferensen äger rum på Saxnäsgårdens Hotell & 

Konferens i Saxnäs. Boende sker i delat flerbäddsrum eller stuga. Det finns en 
trevlig inomhuspool, bastu, sporthall och gym att tillgå på anläggningen. 

 
Hur:  Bussresa anordnas med två bussar, en från norr och en från söder. Norra bussen 

startar i Kiruna och går längst E45:an till Saxnäs. Södra bussen startar i 
Östersund och kör efter E45:an till Saxnäs. Ange vart du önskar bli 
upplockad efter den vägen i formulären nedan.  

 
Tag med:  Oömma kläder, badkläder, sänglinne, kolt/festkläder för galamiddag och 

fotografering samt ett glatt humör.  
 
Kostnad:  Samtliga deltagare bekostar en deltagaravgift på 200kr som betalas på 

plats. Även medlemsskapsavgiften betalas vid samma tillfälle om man inte 
redan löst medlemskap under det här året. Vi ser helst att detta betalas med 
Swish men det går också bra att betala med kort.  

 
Kontakt:  Frågor rörande programmet, förberedelser, mötets innehåll eller dylikt kan tas 

med Sanne-Ristin Bengtsson på 073 - 034 44 78 eller mailas på sanne-
ristin@saminuorra.org 

 
Anmälan:  Sök på evenemanget ”Sáminuorras årsmöte och ungdomskonferens 2016” på    

Facebook och klicka på fliken Biljetter. Har du inte tillgång till Facebook kan du 
besöka vår hemsida www.saminuorra.org eller kontakta Tina Jonsson på 
Bocamic Konferenser & Möten på 072-578 85 75 eller maila till 
saminuorra@bocamic.se. 

 
Övrigt:  Förbundsmötet och ungdomskonferensen är ett alkohol- och drogfritt 

evenemang. 
 
 
Mer information om program, resa och boende presenteras löpande på vår Facebooksida.  
 
 


