Verksamhetsplan 2019
Niejda är en samisk förening 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.

Avslutade projekt
Mihá - Resa till Divtasvuodna
Rahpat Čalmmiid - Workshop på årsmötet 2018
Stärkande samtal - Medlemsträff i Jokkmokk januari 2018
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Pågående projekt
Niejda – Chicks in Sapmi - Mentorprogram
Samarbete med Sápmi Pride
Ietjat giehto - Kurser i läkande skrivande
Dásseárvu ja #munmaid - Utbildningsdag för Sametinget, samarbete med Sáminuorra.

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 sociala media
● Informationsproduktion

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

Ekonomi
Se bilaga för budget 2019.

Medlemsmöten
Enligt föreningens stadgar ska det hållas ett årsmöte per år. Vår målsättning är
även att det under året ska arrangeras en medlemsaktivitet på svenska sidan och
en på norska sidan av Sápmi. För dessa aktiviteter söks särskilda projektmedel utifrån de teman eller områden som aktiviteterna berör. Dessa projekt arrangeras
gärna i samarbete med andra organisationer och/eller av medlemmar som är intresserad av att arrangera träffar inom ett specifikt område.
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