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§19 Val av justerare jämte ordförande
Elisabeth Andersson väljs att justera dagens protokoll jämte ordförande.

§20 Genomgång av föregående protokoll 20160921
Diskussion kom åter upp om gemensamt möte med kommunerna Berg och Älvdalen
där samebyarnas ordförande skall delta. Vaajman gïele föreslår åtminstone 1 möte
per år.
Diskussion om läroplanen för samiska på skolan kom upp. Hur mäts och utvärderas
målen. Lärarträffar skall planeras för de samiska lärarna och för samisk
förskolepersonal i kommunerna Berg, Härjedalen och Älvdalen. Viktigt med en
gemensam plattform.
Under punkten togs även ärende upp om veterinärbesiktning.
Tidigare var det Jordbruksverkets anställda distriktsveterinärer som skötte besiktning
av renar på renslakterier. Veterinärerna fanns i närområdet och kunde rycka ut med
kort varsel. Idag är det Livsmedelsverkets veterinärer som skall besikta renar på
renslakterier. Livsmedelsverket nya riktlinjer där anmälan av slakt av ren skall ske till
Livsmedelsverket 14 dagar innan slakt för garanterad närvaro av veterinär är ett
orimligt krav att så långt i förväg meddela slaktdatum. Problem uppstår också om det
skulle vara slakt på flera ställen eftersom det finns för få veterinärer och dessutom
med långa resor.
Vaajman gïele beslutar att Härjedalens kommun skall skicka en skrivelse till
Livsmedelsverket och påtala problemen som uppstår på grund av för få veterinärer
och att riktlinjerna ändras så att veterinärer i närområdet kan som tidigare besikta
renar på renslakterier.
Beslutar därmed att lägga föregående protokoll till handlingarna
§21 Ekonomirapport
Ekonomirapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§22 Koltkurs
a) Koltkurs kommer att hållas i Funäsdalen och Franciska Rensberg är
kursledare.
b) Planerad gïelebiesie / språkläger läggs ner då tiden är för knapp före jul. Den
kommer att anordnas till våren 2017.

§23 Samiska teatern
Härjedalens kommun har fått erbjudande från Samiska teatern om föreställningen
CO2lonialNATION under våren 2017.
Vaajman gïele beslutar att tacka nej till föreställningen.

§24 Meddelanden:
a) Utbildningsdag 17 januari 2017 är under planering och olika teman föreslås
bl.a. samisk mat, rovdjur, samisk hälsa. Folketshus i Sveg är bokad och
inbjudan har gått ut till alla chefer i kommunen. Programmet skickas ut senare.
b) Utställningen Vad ska bort? Utställningen visas på Gaaltije till mitten av januari
och vecka 11 kommer den till Funäsdalen under Lopme naestie. Veckorna 1213 visas den i Sveg. Hede barnen bussas till Sveg. Fjällmuseet planerar att ta
den ska till Funäsdalen under juni-augusti. Ola Hanneryd, Fjällmuseet
diskuterar frågan med Jerker Bexelius.

c) Gemensam kommunträff genomfördes på Storhogna 17 november. Professor
Ole- Henrik Magga höll en föreläsning ”Om språk, i synnerhet sydsamiskakänslor och fakta”. Under eftermiddagen diskuterades gemensamma
frågeställningar:
- två-språkighet, mål och syfte
- remissyttranden
- årliga gemensamma möten
- familjehem
- ”Rajden går” pedagogiskt läromedel
- Projektet ”Vad ska bort?”
- 6 februari 2017, 100-åsrjubileum
- Språk-kulturinventering
- Nästa möte i Älvdalens kommun 29 maj 2017
Minnesanteckningar från mötet skickas ut till alla ledamöter.

§25 Övriga frågor
Eftersom Karin Rensberg Rihpa ansökt om att sluta sin tjänst som samisk
samordnare diskuteras utlysning av tjänsten. De samiska ledamöterna i Vaajman
gïele ska sitta med i rekryteringsgruppen.

§26 Remissyttrande om Renbeteskonventionen

Diskuterar konventionstexten och områdesprotokollet. Diskuterar konsekvenserna av
ett godkännande av konventionen. Om konventionen antas ger det kedjereaktioner
för samebyarna i området.
Härjedalens kommun skall lämna remissvar i frågan och vill genom svaret ge stöd till
samebyarna. Remissyttrandet skall senast vara inne 23 januari 2017.

§26 Nästa möte
Nästa möte är 24februari 2017 i Sveg klockan 10.00-15.00
Skicka inbjudan till samiska samordnargrupperna i Berg och Älvdalen samt till
ordförande i Handölsdalen, Tossåsen , Mittådalenoch Idre sambyar.

