Verksamhetsplan 2022
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
samhället runtom sig. Syftet och målsättningen med Niejda är att erbjuda samiska tjejer,
kvinnor och icke-binära personer forum där de kan känna gemenskap, ha roligt och utvecklas
utifrån sina egna förutsättningar.
Niejdas vision är att stötta samiska tjejer, kvinnor och icke-binära personer, oavsett hur och
var de lever sina liv, så att de kan 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. Niejda skapar
träffar, kurser och projekt som stärker samiska kvinnor och deras röster i det samiska
samhället.

Aktiviteter
Styrelsen i Niejda planerar för fem styrelsemöten, minimum ett ska vara fysiskt. Alla
styrelsemedlemmar bjuds in till möte, även ersättare.
Niejda planerar för minst två medlemsträffar, samt ett årsmöte. Årsmöte och en
medlemsträff kan samorganiseras pga. ekonomi och tid.

Avslutade projekt
Mannem vuajnah - dansföreställning och workshop om att leva som minoritet
Dássárvu #munmaid - samarbete med Sáminuorra. En utbildningsinsats om
jämställdhet för sametingets politiker.
Hälsoprojekt - Utbildande helg om psykisk hälsa och välmående
Niejda – Chicks in Sapmi
Mentorprogram
Bálges - utbildande kurser i läkande skrivande
Skábma ságat - Föreläsningar via zoom och Instagramlive med ämnena;
språkrevitalisering, jämställdhet samt normer i det samiska samhället, samisk
barnuppfostran och forskning ur det samiska perspektivet.

Pågående och framtida projekt
Målsättningen för 2022 är att fortsätta med uppstarten av projektet Vuolleváibmu
(beskrivet nedan) samt att undersöka vad behovet är hos våra medlemmar angående
mötesplatser, föreläsningar, kurser och projekt.

Vuolleváibmu
Projektets namn betyder “det nedre hjärtat” och syftar på de kvinnliga
reproduktionsorganen. Målet med detta fleråriga projekt är att stärka tjejers,
kvinnors samt ickebinäras hälsa genom att få en större förståelse för sin kropp och
biologi.
- Enkätundersökning, var ligger behoven?
- Kontakta skolor för pilotgrupper
- Workshops om kroppen och hormonerna

Vi planerar även att genomföra föreläsningar och workshops för områden som rör:
-

Lateralt våld och hur man kan motverka detta genom att skapa positiva
relationer
Feminism
Samiskt föräldraskap

-

Familjespråkbad

Marknadsföring av föreningen / Information
Niejda planerar att skicka ut minst 2 medlemsbrev via e-post. Medlemsbrevet
berättar om status i olika projekt och om styrelsens arbete.
● Aktiva uppdateringar på social media (Facebook och Instagram).
● Personlig representation och deltagande i konfereser, samråd etc.
●

Organisation/styrelse
Föreningen har en styrelse med 7 personer. Två är valda som ersättare och inkluderas på
samma sätt som ordinarie medlemmar. Varje medlemsaktivitet arrangeras av arbetsgrupper,
där medlemmar uppmuntras att ingå.
Valberedningen har tre medlemmar, varav en är sammankallande.
Föreningen har två valda revisorer, varav en är ersättare.

Ekonomi
Se bilaga för budget 2022.

Medlemsmöten
Enligt föreningens stadgar ska det hållas ett årsmöte per år. År 2022 planerar vi att ha
årsmötet i slutet av augusti. Vår målsättning är även att under året arrangera en
medlemsaktivitet på svenska sidan och en på norska sidan av Sápmi. För dessa aktiviteter
sökes särskilda projektmedel utifrån de teman och områden som aktiviteterna berör. Dessa
projekt arrangeras gärna i samarbete med andra organisationer och/eller av medlemmar
som är intresserade av att arrangera träffar inom ett specifikt område.

