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Minnesanteckningar från programkommittémöte 3 
maj 2017 
Närvarande: 
Sylvia Sparrok (SS) Samiska rådet i Svenska kyrkan  
Ingrid Inga (II) Samiska rådet i Svenska kyrkan. 
Britt-Inger Sikku (BIS) Samiska rådet i Svenska kyrkan 
Anne Dalheim (AD) Samiskt kirkeråd i Norge 
Anna Malene Jønsson(AMJ) Samiskt kirkeråd i Norge 
Risten Turi Alexandersen (RTA) Generalsekreterare Samisk Kirkeråd i Norge (deltog 
via Skype) 
Sigurdur Hafthorsson (SH) flerspråkighetsenheten Kyrkokansliet 
Mariann Lörstrand (ML) projektledare för Samiska kyrkodagar 2017  
Moa Nygren (MN) Administratör flerspråkighetsenheten Kyrkokansliet 
Lisbeth Hotti (LH) Handläggare flerspråkighetsenheten Kyrkokansliet 
 

För kännedom: 
Mari Valjakka (MV) Evangeliska lutheranska kyrkan i Finland 
Nadezjda Bolsjakova (NB) representant för SKKB Ryssland 
Anna-Sara Stenvall (ASS) Samiska rådet i Svenska kyrkan 
Erva Niittyvuopio (EN) Evangeliska lutheranska kyrkan i Finland 

 

1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades av SS som hälsade alla välkomna. MV, NB medverkar inte idag. 
 

2. Godkännande av dagordning. 
Genomgång och godkännande av den dagordning och de bilagor som skickats ut. 
 

3. Morgonbön 3 maj klockan 8.30- 8.45 
Dagen inleddes med att programkommittégruppen höll i morgonbönen klockan 
8.30 i kapellet på Kyrkokansliet.  
 

4. Föregående programkommittémöte 2017-02-28.  
På grund av hög arbetsbelastning har ML inte hunnit skriva minnesanteckningar 
från föregående möte så hon drar minnesanteckningarna muntligt. Lades till 
handlingarna. 

5. Anmälningsförfarandet och tillgång till boende. 
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ML rappoterar att det är nu fullbokat på hotell Laponia och på Clarion hotell och att 
båda hotellen har kölistor. Det finns fortfarande gott om plats på campingen samt 
att det finns några privata hus att hyra. Det är till dags dato 149 personer anmälda. 
RTA meddelar att Norges lista över deltagare ännu inte är klar men att de meddelar 
namn så fort som den är klar, de har 30 rum bokade. På frågan vem som anmäler 
vem till kyrkodagarna bestämdes att kyrkokansliet anmäler och betalar för den 
egna personalen, Arvidsjaurs församling personal som arbetar på kyrkodagarna, 
Samiska rådet i Svenska kyrkan och dem som ingår i kommittéerna. Kyrkokansliet 
bjuder även på deltagaravgift till de medverkande där man avtalat om detta. Norge 
och Finland anmäler sina respektive samiska råd. 
 

6. Marknadsföring för SK17. 
Vi kommer att annonsera i lokala annonsblad i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, 
Arvidsjaur och Åre. Vi behöver förlänga anmälningstiden till 21 maj. 
Sponsringskampanjen från Svk började i går och pågår om det behövs till 21 maj. 
Alla behöver påminna folk att de ska anmäla sig! 
 

7. Information om arbetet med inbjudningarna.  
Lista på lunchdeltagare som kansliet identifierat medföljer som bilaga. Vi har 
sammanställt en lista på tänkbara personer från Sverige Norge, Finland. 
Ryssland vet vi inte vilka som ska inbjudas. 
Vi tittar över listan på dem som ska inbjudas till VIP-lunchen klockan 11.00 den 
16 juni 2017och gör små justeringar i den svenska delen av listan.  
 

8. Rapport från de andra kommittéerna. 
Gudstjänst: är i princip klara. Kyrkokansliets handläggare korrekturläser agendan.  
 
BoU: Ska träffas i nästa vecka. Det behövs förstärkning för att förbereda 
ungdomslägret och Tina Jonson som blir lägerchef för ungdomslägret kommer att 
tillfrågas om hon kan gå in i förberedelsearbetet. 
 
Styrgrupp: Nästa möte är 5 maj. Tolkutrustning med två tekniker kostar 157 000 
kronor. Vi har beställt 700 hörlurar. 
 

9. Ungdomslägret. 
Finland och Norge kommer sannolikt att fylla sina kvoter. Sverige har problem då 
vi inte kommer åt konfirmationslistorna. Hur kan vi marknadsföra lägret? Man 
måste ha nätverk för att nå ut. Sylvia ger i uppdrag till Maria-Teresia att göra 
reklam för ungdomslägret på Saminuorras årsmöte. Ledare för lägret blir, Tina 
Johansson som är lägerchef, Johan Sandberg Mcguinne, Silje Fjällman, Patricia 
Fjellgren, Sanna Vannar samt Nils-Joel Partapuoli. 
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10. Programmet. 

 Simon Marainen har blivit tillfrågat om han vill döpa sitt barn på den 
planerade dopgudstjänsten – han ska fundera på saken, BIS håller kontakten. 
Finns det några andra barn som kan bli döpta? Hittar vi inte något barn 
kommer att Erva hålla en vanlig gudstjänst istället.  

 Förfrågan om vi kan sälja Vitboken och Nomadskoleboken i mötesbyrån, 
kansliet undersöker detta. 

  Kollekten som tas upp bör stödja urfolk eller vattenprojekt, SH föreslår att vi 
ger kollekten till Svenska kyrkans internationella arbete med tema 
urfolk/vatten. SH tar kontakt med internationella avdelningen och återkommer 
med förslag på projekt.  

 Gåva till deltagare i panelsamtal, konserter mm blir syntesboken, Samerna 
och Svenska kyrkan.  

11. Kommande möten.  
Torsdag 15/6 Clarion, enklare middag 18.00: dela upp programpunkter som inte 
har värdar. Mariann skickar kallelse.  

12. Hållbart event, vad har vi för miljömål?  
Sk17 kommer som ett av de första eventen i Svenska kyrkan att försöka bli 
miljödiplomerade. Detta innebär att vi har satt upp ett antal miljömål som vi ska 
uppnå under dagarna. Miljömålen bifogas i mailet så att alla kan ta del av dem 
och känna till dem.  
 

13. Övriga frågor. 
Vi har inte kontaktat något vaktbolag. ML har kontaktat polisen och har bett de att 
vara stationerade i Arvidsjaur denna helg, hon har dock inte fått något svar än. 
Nattvakt har vi anlitat, det är ryttarföreningen i Arvidsjaur – de måste få en lista 
med viktiga telefonnummer. Krisplan kommer vi att ta fram av 
krisledningsgruppen som består av, SH, ML, Ingrid Pavval Holmberg och Ann-
Mari Lundholm. SR-Sapmi kommer att streama från SK17, bland annat första 
panelsamtalet. Det är viktigt att på hemsidan informera om vår miljödiplomering 
så att deltagare vet innan om de behöver ta med sig något. 

 
14. Mötet avslutande. 

SS tackar för mötet och avslutar det 
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