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F<irtiden ljanuari 2007 tlIl3 1 december2001
Styrelsenhar best6ttav ordftirande Stig Eskilsson, sekreterareUlla AnderssonJohansson,
ledamtiternaOsten Stenlund,Kjell Kristoffersson, Erik Wiklund" St€fanHohngren och Bertil
Andersson.
Suppleanterkasstir Per Nordlinder, Jan-Erik Wallin, Folke Lestander,John Ellvin Hemfirill
RevisorerNils Sandstrtim,Ulf LestandersuppleanterStig Viinnberg, Alex LestanderValberedning Ulf Hall6f sammankallande,Karl-Erik Mdrtensson,Mats-Erik Vesterlund
Mciten:
Styrelsem<ite2007-06-03Regler ang. intervenering i Europadomstolen,Skrivelse till
Pressombudsmannen
ang. cirkulerad karta d?irrenbetesriittftireligger. Rapport Idre. Rapport
Nordmalingsrdtteg6ngen.
Arsstiimma 2007-06-09hdlls i Lycksele.
Arsst?immanbeslutaatt intervenerai p6giende mil i Europadomstolenapplikation no. 39013/04.
Fd'reningenkommer att ans<ikaom riittshjiilp i sambandmed interveneringen.En fond kommer
att bildas med namnetNordmalingsfonden.
Mtitet beslutadeom stadgeiindringpi moderftireningenmed tilkigg om auktoriseradrevisor for
Fonden.
Beslutadesom en verksamhetsplan.
Medlemsavgiften fttr 2008 fasstiilldestill 50 kronor/person.
I konstituerandestyrelsemdte2007-06-09valdes vice ordftirande Bertil Andersson,sekreterare
Ulla AnderssonJohansson,kasscir/firmatecknarePer Nordlinder och firmatecknare Stis
Eskilsson
Styrelsemdte200T-06-17Besluta att Lars Ola Hull ska ftiretriida ftireningen i en interveneringi
Ewopadomstolenapp. No. 39013104.Inkdpav tjiinst av \ u.ll=itgdg11tto=Sq
2007-11-20 Styrelsemdte.Genomging av frigor 'som skall stiillas pi m<itetmed Tomas Tobd
(m) den 2l november2007.

Fdreningenhar deltagit pi mdten, seminarieroch konferenseri syfte att bevakadganderiitten.
Konferens vid Uppsala Universitet den 2I-22 nov 2007-11-23 phtemat Griinstvist i Sameland:
Vad betyder Lappkodicillen fran 1751 och Altevatndomen 1968 idag ftir Norge Sverige och
samemamedLarc Ola Hull och Lennart Stenmansom representeradeftireningen.
Seminarieti Stockholm den 5 december2007 hos Medborgarriittsrcirelsen(MRR)
i grundlagsfrigor under rubriken "Vem iiger medborgaren"med Lars Ola Hull som
representeradeft)raningen.
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Mriten med riksdagsmanAke Sandstrdm
Angiende de sameriittsligautredningama.
F<ireningenrepresenteradsav John-Ellvin Hemfiell, StefanHolmgren
Mtite med riksdagsledamot:Tomas Tob6 Moderaterna. Tjiinsteman: Moa Eriksson som sitter i
arbetsgruppenom samefrigor. Med anledning av att regeringentiinker anviinda sig av de fyra
sameriittsligabetiinkandendiir bl.a. Jakt och fiskeutredningenoch Griinsdragningskommissionen
ingir. Utredningar som (JK) G<iranLambertz kritiserat och menar att "det finns en viktig brist i
utredningsarbetet"di "utredningama inte tagit tillriicklig htinsyn till de icke ren[gande samemas
och vissa andra gruppersintressenoch rdttigheter."
Frireningenrepresenterades
av Kjell Kristoffersson, Ulla AnderssonJohansson,Stig Eskilsson
och Hans Lindstr<im

Fdreningenhar bevakat debattenvad gdllandemiinniskoriitt och iiganderiittsfrigor och deltagit i
debattenmed bl.a. Staten fiiranleder oniidiga skadestindsprocesser(2007 09-13)
En artikel som inte fick plats pi DagensNyheter debattsida.
Fcireningenkan konstateraatt yttrandefrihet endastexisterarpi internet, och diirftir blir
ftireningenswebbsida en allt viktigare kanal utflt. Bestiksfrekvensenp& rrr.r'n.natverketnoi'delt.qq
har okat och iir nu over 50 besdk/dygn.

Fdreningenhar (2AA7-09-30) avliimnat
Remissyttrande till fiirslag till nationalpark 5.3 VindelfiSillen.
Historien har visat att statenurholkat 2iganderiittenftir markiigarna,i bland pi ett regelvidrigt s?ift.
Diirftir befarar ftireningen att stateninte kommer att fullgrira sina plikter mot markiigzlrnasom
kommer att berciras,om Vindelfiiillens naturreservatskulle ombildas till nationalpark.
Detta dr en av anledningarnatill att ftireningen inte anseratt Vindel{iillens naturreservatska
ombildas till nationalpark.
Ftireningenhar i ett 6ppet brev kritiserat (DO) Katri Linnas instiillning ddr hon vill stiirka
samebymedlemmarnasstiillning och hrija dessstatusgenom en ratificering av ILOl69 och
genomfiira ftirslagen i Nordisk samekonvention.
Ftireningenanseratt ftirslagen i dessautredningar bryter mot grundliiggandemiinskliga
riittigheter och hotar demokratin.
(DO) Katri Linnas st?illningstagande
ftir en m?inniskor[ttsfientlig administration (samebyn)
innebiir att hennestroviirdighet iir skadat ftir mycket lang tid fram<iver.
Under 2007 ftirdubbladesantaletbetalandemedlemmartill 6ver 700.
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