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Minnesanteckningar från barn- och
ungdomskommittémöte 29-30 augusti 2016
Närvarande:
Anders Stenman (AS) Arvidsjaur församling Svenska kyrkan
(medverkade fram till kl. 17 den 29 augusti)
Nils Joel Partapuoli (NJP) Ungdomsrepresentant från Sverige
Juha Reinola (JR) Evangeliska lutheranska kyrkan i Finland
Sara Keränen (SK) Evangeliska lutheranska kyrkan i Finland
Maria Roysdattor Steinsvik (MRS) Samiskt kirkeråd i Norge
Mariann Lörstrand (ML) projektledare för Samiska kyrkodagar 2017
Stina Pavval (SP) projektmedarbetare Samiska kyrkodagar 2017
För kännedom:
Kaisa Syrjänen Schaal (KSS) enhetschef på flerspråkighetsenheten Kyrkokansliet
Erva Niittyvuopio (EN) Evangeliska lutheranska kyrkan i Finland
Vidar Andersen (VA) Samisk kirkeråd Norske kirken
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades, ingen ungdomsrepresentant från Samisk kirkeråd i Norge var
närvarande
2. Godkännande av dagordning.
Genomgång och godkännande av den dagordning som skickats ut till mötet.
3. Presentation av deltagarna.
Alla deltagare presenterade sig för varandra. Bakgrund och hur det kommer sig att
de är med i arbetet.
4. Föregående mötets minnesanteckningar.
Föregående mötes minnesanteckningar 2016-04-07 lades till handlingarna
5. Information om program för SK17
Bifogar programmet som det ser ut i dagsläget. ML berättar kring hur det är tänkt
med gudstjänster, utställningar, seminarier, barnaktiviteter, öppet ungdomsprogram,
konserter.
Barn & ungdomskommitén gjorde ett besök på både festivalområdet och
ungdomscampen
6. Målgrupp och deltagare för ungdomsprogrammet
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JR meddelar att Finland kommer med 30 ungdomar och 10 ungdomsledare.
Åldersgruppen för ungdomarna är 14-18 år och ledarna är 16-24 år.
MRS meddelar att Norge kommer med 25 deltagare totalt, ålder på ungdomarna är
14-25 år och ledarna upp till 30 år. MRS meddelar även att under SK13 räknade de 1
ledare per 5 ungdomar, och att de tänker göra så även under SK17. Sveriges
ungdomar kommer bestå av före detta konfirmander. En förträff för ungdomarna från
Sverige kommer att hållas, även för ungdomsledarna. Vi räknar med att 20
ungdomar och 5 ungdomsledare totalt kommer att delta från Sverige.
7. Program för ungdomscampen 15-16 juni, innehåll, tema för workshops och
seminarier.
Ungdomarna och ledarna anländer på torsdagen. Norge ansvarar för första
programpunkten, presentation och teambuilding-lekar/aktiviteter. Deltagarna får
sedan skriva upp sig på en lista på vilken workshop de vill delta i. Som förslag ges att
första workshopen ska vara jojk, kurs i samedans eller lättare duodji, t ex
tennarmband, bandvävning och osthyvlar/kapsylöppnare av renhorn. Efter det blir det
lunchpaus. Efter lunchen ges förslag på workshop som handlar om att vara ung.
samisk och kristen och workshop om vattentemat. Eventuellt kommer en konsert
hållas för ungdomarna på Sameland på torsdagskvällen.
På fredagen ges förslag om utflykt till Lappstaden och få en guidad tur där. Efter det,
ombyte till kolt, för att sedan vara med vid gudstjänsten. Efter gudstjänsten ges
förslag om en utflykt till Grodkällan, ca 2 mil utanför Arvidsjaur, Finland kan i sådana
fall använda deras buss som transportmedel. Vid hemkomst serveras middag på
Sameland, som senare följs av föreställning från Giron Sámi teahter, samt konsert
med Sara Ajnnak och Jörgen Stenberg i Arvidsjaur kyrka.
8. Öppet program för barn och ungdomar under kyrkodagarna
Förslag ges att det ska finnas ett öppet program för barn och ungdomar under
kyrkodagarna, alltså inte endast för deltagare på ungdomscampen. T ex en
workshop om att vara ung, samisk och kristen. SP och ML får arbeta vidare med det.
9. Kostnader. Deltagaravgifter, vem finansierar respektive lands kostnader
MRS berättar att under SK13 låg deltagaravgiften på 375 norska kronor, då betalade
inte deltagarna för mat utan fick matkuponger till ett cafétält.
Mötet beslutar att deltagare i ungdomscampen står för deltagaravgiften själv, medan
ungdomsledarnas avgift betalas av respektive land. I deltagaravgiften kommer mat,
teaterföreställning och konsert att ingå.
Förslag är att deltagarna får kopp, tallrik, bestick och vattenflaska och ansvarar själva
för att diska dessa. Kommittén har som förslag att ungdomarnas deltagaravgift bör
ligga kring 400 svenska kronor, ML tar med detta till programkommittén.
10. Avtal för att delta på ungdomscampen och vad som händer när deltagare
inte följer avtalet
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SP har skrivit ett avtal som innehåller nolltolerans mot alkohol och droger, att
deltagare blir ersättningsskyldiga vid skadegörelse, vara tillbaka på campen vid en
viss tid (23:00), samt hålla god ton, visa respekt och hänsyn till andra boende på
campen. Om deltagare inte följer avtalet kommer minderåriga deltagares målsman
kontaktas och i mån av resurser även sändas hem. Är deltagaren över 18 år kommer
denne stängas av från området och får stå för mat och boende själv resten av
helgen. Detta kommer deltagarna få skriva under vid ankomst till campen. SP arbetar
vidare med avtalet och detta redovisas vid nästa möte.
11. Riskanalys vid olycka, sjukdom, brott mot gällande lagstiftning
Förslag om att anlita ordningsvakter tas upp. SP förklarar att ordningsvakter är en dyr
arbetskraft, och att även en speciell ansökan måste göras, men att man istället kan
kontakta Securitas och be dem rondera området med jämna mellanrum. ML och SP
kommer ha ett möte med polis, hälsocentral, brandkåren och socialtjänsten. Det
kommer även upprättas en pärm från respektive land där nummer till närstående
finns. Det kommer även finnas en pärm med viktiga nummer till hälsocentralen,
tandläkare, polis mm. Även en första hjälpen-väska kommer finnas i nattvaktarkåtan
(lilla träkåtan) som kommer innehålla förband, värktabletter, koltabletter, pincett och
brandskadeförband. Brandutrustning såsom brandsläckare och brandfilt kommer
finnas på området. ML föreslår att även en hjärtstartare ska finnas på plats. MRS
föreslår att en hygienväska ska finnas tillgänglig i nattvaktarkåtan som innehåller
bindor, tamponger, näsdukar och våtservetter.
Ett informationsmöte kommer hållas för deltagarna och ungdomsledarna när de
kommer till campen.
12. Ungdomsandakt, deltagande på gudstjänsterna
Programpunkt på lördag kl. 19 är tillägnad ungdomarna. Att de får planera och
genomföra en ungdomsgudstjänst. MRS vill även att ungdomarna ska vara mer
synliga vid ALLA gudstjänster/andakter. Tid kommer att finnas att planera detta
under ”workshoptiderna”.
13. Beslut om kommande mötesdatum
Kommande möten kommer att ske:
5 december klockan 18:00 via Skype.
13-15 januari 2017 möte i Luleå. Deltagarna reser dit på fredagen 13 januari och vi
håller möte på kvällen om alla hunnit fram innan det blir för sent på kvällen. SP
meddelar vilket hotell deltagarna bör boka på.
31 mars -2 april 2017 möte i Luleå.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.
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15. Mötets avslutande
Gruppen avslutade mötet och tackade varandra för bra arbete.

Anteckningar av
Stina Pavval, projektmedarbetare Samiska kyrkodagar 2017

