Verksamhetsplan 2018
Niejda är en samisk kvinnoförening som startades 2014. Vår målsättning med föreningen är
att vara en trygg plats för samiska kvinnor, där de ges möjlighet att stärka och att påverka
samhällets runtom sig. Syftet med Niejda är ”att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum
där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar. Samiska tjejer och kvinnor oavsett hur och var de lever sina liv skall känna
att de själva väljer hur de vill leva och vad de vill göra”.
Niejda är en feministisk förening som är partipolitisk och religiöst obunden. Vår vision är att
samla till träffar, kurser och projekt som stärker samiska kvinnor och stärker deras röster i
det samiska samhället

Aktiviteter
Styrelsen i Niejda skal ha fem styrelsemöten, minimum ett ska vara fysiskt. Alla
styrelsemedlemmar bjuds in till möte, även ersättare.
Niejda ska ha minst två medlemsträffar, samt ett årsmöte. Årsmöte och en medlemsträff kan
sam-organiseras pga. ekonomi och tid. En medlemsträff ska vara i Norge.
Avslutade projekt
Seamma vierhtege
Jämställdhetsprojekt
Pågående projekt
Niejda – Chicks in Sapmi
Mentorprogram
Medlemsträff 2018
Östersund
Norge

Marknadsföring av föreningen/ Information
● Niejda ska skicka ut minst 4 medlemsbrev per e-post. Medlemsbrev berättar om
status i olika projekt och styrelsens arbete.
● Aktiva uppdateringar på social media.
Föreningen Niejda - siebrre@niejda.com
www.niejda.com - www.facebook.com/niejda.siebrre - www.instagram.com/niejda_siebrre

Organisation/styrelse
Föreningen har en styrelse med 7 personer, två är vald som ersättare men inkluderas på
samma sätt som ordinarie medlemmar. Varje medlemsaktivitet arrangeras av arbetsgrupper,
dit medlemmar bjuds in att delta.
Valberedningen har tre medlemmar, varav en är inkallande.
Föreningen har två valda revisorer, varav en är vara.

Ekonomi
Inntäkter
MUCF
Sametinget, Sverige
Sametinget, Norge
Medlemsavgift*
Summa intäkter

Budget 2018

Kostnader
Styrelsemöte
Årsmöte
Styrelsearvode, fysisk möte
Styrelsearvode, skype/telefon
Medlemsaktivitet, Sverige
Medlemsaktivitet, Norge
Administration
Revisorsarvode

100 x 50 kr
Antall
5
1
2 möte x 7
personer
3 möte x 7
personer
1
1

Summa kostnader
*Årsmötet beslutar en medlemsavgift på 50 kr i 2018

214 500
40 000
80 000
5 000
339 500
50 000
80 000
28 000
21 000
80 500
80 000

339 500

Medlemsmöten
Enligt föreningens stadgar ska det hållas ett årsmöte per år.

Föreningen Niejda - siebrre@niejda.com
www.niejda.com - www.facebook.com/niejda.siebrre - www.instagram.com/niejda_siebrre

