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Minnesanteckningar från telefonmötet 7 juni 2017 
 

Närvarande: 
Sylvia Sparrock (SS), ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan 
Ingrid Inga (II), vice 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  
 
 
 
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 2017-05-05. 
SH rapporterar, ML var sjuk och kunde inte delta. Styrgruppen beslutade att lägga till 
ytterligare ett möte 14 september då kostnaderna för SK17 troligtvis inkommit. Lades 
till handlingarna. 
 
4. Rapport från projektledaren Mariann Lörstrand.  
Kort muntlig rapport om senaste periodens arbete. Bilaga med program i kortversion 
med medverkande bifogas. 

 Anmälan och hur vi tänkt med att förlänga tiden. 

 Personalplanering. 

 Volontärer och vad de får som ersättning. 

 Kulturministerns medverkan. 

 VIP-lunchen 

 Avslutningslunchen för personal och volontärer 

 Krisplan, SH har skrivit. Krisgrupp består av IHP, ML, SH, Ann-Mari 
Lundholm. 

 Mötesboken med program, agendor och information 

 Lägesrapport från Finland/Norge. 

 Ungdomslägret, lägerchef, Tina Jonsson ASM event är anställd. 

 Profilprodukter – var har vi hamnat till slut? 
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 Presenten blir syntesboken ”Samerna och Svenska kyrkan”, ev knyter 
hampasnörerunt om. 

 
 
5. Ekonomi. 
Bedöms vara i balans, inga stora överraskningar är att vänta. 
 
6. Kommande möten 2017. 
Torsdag 14 september klockan 13.00 -14.30 via videokonferens.  
Tisdag 3 oktober klockan 10.00- 16.00 för styrgruppen och programkommittén. 
Kansliet skickar kallelse till bägge möten då ML tillträtt tjänst hos annan arbetsgivare 
och hennes anställning är slut. 
 
9. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor togs upp. 
 
10. Mötet avslutades. 
Deltagarna tackades för sitt engagemang. 
 

Anteckningar av Mariann Lörstrand. 
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