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Minnesanteckningar från telefonmötet 28 mars 
2017 
 

Närvarande: 
Sylvia Sparrock (SS), ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan 
Lisa-Gun Bernerstedt (LGB), avdelningschef för Kyrkoliv och samhällsansvar 
Eva-Maria Karlsson (EMK), stiftsdirektor i Luleå Stift 
Ingrid Holmström Pavval (IHP), kyrkoherde i Arvidsjaurs och Arjeplogs församlingar 
Sigurdur Hafthorsson (SH), handläggare Flerspråkighetsenheten. 
Mariann Lörstrand (ML), projektledare för Samiska kyrkodagar 2017  
Moa Nygren (MN), administratör Flerspråkighetsenheten. 
 
För kännedom: 
Ingrid Inga (II), vice ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan 
 
 
1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.  
 
2. Godkännande av dagordning. 
Genomgång och godkännande av den dagordning som skickats ut till mötet. 
 
3. Föregående möte 2017-02-17. 
Se minnesanteckningar Styrgruppsmöte 2017-02-17. Lades till handlingarna. 
 
4. Rapport från projektledaren Mariann Lörstrand. Kort muntlig rapport om 
senaste periodens arbete. Styrgruppen hoppas att SK17 kommer ihåg att ordna 
överlämning av kyrkodagarna till Finland i sändningsgudstjänsten. IHP tackar för att 
vi varit till Arvidsjaur och SS överlämnar. 
  
5. Kommunikation, hemsida, anmälningslänk. Kortfattad rapport om nuläget. 
Anmälningslänken finns nu på hemsidan och Facebook sidan ”Samiskt kyrkoliv i 

Svenska kyrkan” http://www.trippus.net/ASMevent. Nytt material med mer detaljerad 
information om själva programmet är under upparbetning. Just nu behövs en enklare 
pappersprodukt så att församlingar kan planera för att eventuellt ordna resor. 
Arjeplogs och Arvidsjaur församling sammankallar söndagens gudstjänst och ordnar 
resa till Arvidsjaur. Viktig med tydlighet i programmet om t.ex. begränsade platser. 
2013 togs ingen föranmälan till programpunkter, 2009 tillvissa programpunkter. 
Kansliet får analysera detta.  

http://www.trippus.net/ASMevent
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6. Ekonomi. 
Deltagande betalas för kansliets personal, Samiska rådet i Svenska kyrkan, personal 
Arvidsjaur församling, några volontärer och medverkande. ML kollar upp med Vidar 
Andersen om hur Norge gjorde 2013. Lule stift tar kostnaderna för sin egen personal.  
 
Entré till konserter och bio. Viktigt att informationen är tydlig i programmet kring detta. 
Församlingens personal sköter om detta, pengarna låses in i valvet. Det finns 
uttagsautomat nära. 
 
7. Kommande möten 2017. 
Fredag 5 maj klockan 13.00- 14.30 
Onsdag 7 juni klockan 13.00- 14.30 
 
8. Övriga frågor. 
Umesamiska kommer att synas i gudstjänstagendorna, SK17 försöker att få med de 
flesta samiska språken i det tryckta materialet. 
 
9. Mötet avslutades. 
Deltagarna tackades för sitt engagemang. 
 

Anteckningar av Mariann Lörstrand. 
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