STADGAR FÖR FÖRENINGEN LAPONIATJUOTTJUDUS
Stadgar för föreningen Laponiatjuottjudus (Laponiaförvaltningen) med säte i Jåhkåmåhkke/
Jokkmokk. Stadgarna antagna av parterna vid konstituerande möte den 22 augusti 2011 i Stuor
Muorkke/Stora Sjöfallet.
Förvaltningsorganisationen bär namnet Laponiatjuottjudus eftersom de samiska språken är
centrala i Laponia.
Laponiatjuottjudus är bildad av samebyarna Tuorpon, Jåhkågasska tjiellde, Sirges, Unna tjerusj,
Báste čearru, Luokta Mávas, Gällivare skogssameby, Udtja och Sierri, Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Gällivare kommun och Jokkmokks kommun. Dessa utgör
Laponiatjuottjudus parter.
LAPONIATJUOTTJUDUS VÄRDEGRUND
Laponia är en helhet i vilken det viktiga förhållandet mellan människan och hennes omgivning
betonas. Denna helhet är ett omistligt arv som ska överlämnas till kommande generationer. Den
samiska kulturen fortlever och rennäringen brukar landskapet samtidigt som nya samiska
näringar bedrivs i samklang med de natur- och kulturvärden som legat till grund för
världsarvsutnämningen.
Kulturlandskapet, nationalparkerna och naturreservaten värnas och vårdas på ett sådant sätt att
deras värden består, att de är ett föredöme inom natur- och kulturmiljövård och en tillgång för
utvecklingen i berörda kommuner. Besökarnas upplevelser förstärks genom lämpliga
informations- och andra insatser.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1 ÄNDAMÅL
Föreningen har som ändamål att förvalta världsarvet Laponia på ett sådant sätt att syftena med
världsarvet och däri ingående nationalparker och naturreservat säkerställs.
Verksamheten utförs i enlighet med gällande förvaltningsplan med skötselplan och föreskrifter
samt förordningen om Laponiaförvaltning och övriga styrande dokument, avtal m.m.
Förvaltningen har ett samordnande ansvar och genomför verksamheterna inom de ekonomiska
ramar som ställs till förfogande.
Den gemensamma förvaltningen av världsarvet bygger på ett lokalt, regionalt och nationellt
engagemang företrätt av fem parter. Utgångspunkten i arbetet är respekten för Laponias värden,
varje parts olika förutsättningar och bakgrund samt möjlighet att delta på lika villkor.
Laponiatjuottjudus är en Searvelatnja, det vill säga en arena och mötesplats där erfarenhetsoch kunskapsutbyte präglas av öppenhet och ömsesidighet. Arbetet med förvaltningen är en
lärandeprocess, där basen är den gemensamma värdegrunden och konsensusmodellen.

Rádedibme - rådslaget - är en viktig arbetsmetod där också intressenter och andra erbjudas
möjlighet att delta.
Laponiatjuottjudus natur- och kultursyn vilar på ett förhållningssätt till landskapet där världsarvet ses som en helhet. De människor som lever och verkar i Laponia har kunskap och
erfarenheter som förvaltningen inte kan vara utan. Àrbediehtu – samisk traditionell kunskap har en självklar plats i förvaltningen.
§2 MEDLEMSKAP
Medlemmar i Laponiatjuottjudus är de juridiska personerna: samebyarna Tuorpon, Jåhkågasska
tjiellde, Sirges, Unna tjerusj, Báste čearru, Luokta Mávas, Gällivare skogssameby, Udtja, Sierri,
Gällivare kommun och Jokkmokks kommun samt staten genom Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen i Norrbottens län.
§3 BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE FUNKTIONER
Laponiatjuottjudus högsta beslutande funktion är partsrådet och mellan dess möten styrelsen. I
föreningens beslutande funktioner finns en samisk majoritet.
Laponiatjuottjudus ska ha en verkställande funktion med uppgift att sköta föreningens löpande
verksamhet.
§4 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller av den eller de som
styrelsen utser.
§5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är samma som kalenderåret.
§6 STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om en situation uppkommer som inte är
förutsedd i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande möte i partsrådet. I brådskande fall
får frågan avgöras av styrelsen.
§7 STADGEÄNDRING
För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande ordinarie möten i partsrådet
eller ordinarie möte i partsrådet följt av extra möte i partsrådet.
Ändring av stadgarna får inte innebära att föreningens ändamål, medlemskrets eller beslutande
organ som de uttrycks i 1-3§§ ändras.
§8 JÄV
Styrelseledamot, anställd eller annan medarbetare i föreningen får inte delta i beslut eller
beredningen av en fråga som angår personen själv eller henne/honom närstående, om utgången
kan väntas medföra uppenbar nytta eller skada för henne/honom själv eller någon närstående.
Detsamma gäller om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba

förtroendet till personens opartiskhet i frågan. Jäv föreligger dock inte när frågan om
opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.
FÖRENINGENS PARTER
§9 PARTERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Parterna:
•
•
•
•

har rätt att delta i sammankomster som anordnas av organisationen,
har rätt till information om föreningens angelägenheter,
ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningens beslutande organ,
har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

PARTSRÅD och EXTRA PARTSRÅD
§10 PARTSRÅDETS UPPGIFT OCH SAMMANSÄTTNING
Partsrådets uppgift är att i dialog med parterna och styrelse samt den verkställande funktionen
utforma uppdrag samt följa upp, diskutera och granska hur verksamheten utförts.
Parterna representeras i partsrådet av ombud med personliga ersättare, vilka utses av
respektive part för den period som parten anger: fem som representerar samebyarna och en
vardera för övriga parter. Ombuden ska kunna styrka sitt mandat. Partsrådet utser inom sig
ordförande för partsrådets möte.
Rösträtt utövas av partsrådets ombud.
Vid partsrådets möten har även styrelsen och anställda rätt att delta. Ombud och styrelse har
förslags- och yttranderätt och anställda har yttranderätt.
§11 TIDPUNKT, PARTSRÅDETS ÄRENDEN
Partsrådets ordinarie möte hålls årligen senast under april månad på den plats som styrelsen
beslutar.
Kallelse till partsrådet ska senast två veckor före mötet ha kommit parterna tillhanda. Av
kallelsen ska framgå vilka frågor som ska behandlas på partsrådets möte. Verksamhets- och
förvaltningsberättelser samt revisorernas berättelser och yttrande om styrelsens ansvarsfrihet
samt styrelsens förslag ska vara utskickade till parterna senast en vecka före mötet.
Partsrådet utser bland styrelsens ledamöter styrelsens ordförande.
Partsrådet tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
§12 BESLUT OCH PROTOKOLL
Partsrådets arbete och diskussioner ska genomföras så att beslut kan fattas i konsensus.
Partsrådet är beslutsmässigt med det antal ombud som är närvarande på mötet.

Vid partsrådets möte ska protokoll föras och justeras av mötesordföranden och av en utsedd
protokolljusterare.
§13 EXTRA MÖTE MED PARTSRÅDET
Styrelsen kan kalla till extra möte med partsrådet då styrelsen finner det påkallat. Styrelsen är
skyldig att kalla till extra möte med partsrådet när en revisor eller minst en tredjedel av
styrelsens ledamöter begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen
för begäran. Vid extra partsråd får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Vid extra möte med partsrådet gäller vad som ovan redovisats i 12 § beslut.
REVISION
§14 REVISION
Laponiatjuottjudus ska ha revisorer utsedda enligt följande:
• av samebyarna gemensamt en ordinarie och en ersättare
• av Gällivare och Jokkmokks kommuner gemensamt en ordinarie och en ersättare samt
• en auktoriserad revisor.
Revisorsgruppen utser inom sig en sammankallande.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt överlämna till styrelsen revisionsberättelse med yttrande om
styrelsens ansvarsfrihet senast 14 dagar före partsrådets möte.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, protokoll från partsråd
och styrelse samt övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före partsrådet.
Anställd eller annan medarbetare i föreningen får inte utses till revisor i föreningen.
STYRELSEN
§15 STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan partsrådets möten. Styrelsen ska, inom ramen
för dessa stadgar och partsrådets beslut, svara för föreningens angelägenheter.
Det åligger styrelsen särskilt att ansvara för:
• att gällande lagar och bindande regler efterlevs,
• att fastställa en arbets- och delegationsordning för organisationen,
• att fastställa den övergripande inriktningen av arbetet och årlig verksamhetsplan samt
budget så att föreningens samlade resurser används så effektivt som möjligt,
• förvaltningen av föreningens medel,
• föreningens årsredovisning,
• att tillse att partsrådets beslut samt den årliga verksamhetsplanen genomförs,
• att tillsätta en verksamhetsansvarig, väráltárbbeoajvve, som inför styrelsen svarar för att

• verkställa styrelsens beslut och leda det löpande arbetet. Styrelsen kan överlåta åt
väráltárbbeoajvve att besluta i frågor som inte är av principiell betydelse eller stor vikt,
• kontroll och årlig återrapportering genomförs.
§16 SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter med personliga ersättare. Varje part
tillsätter sina ledamöter för en tidsperiod om två år.
Ledamöter och ersättare fördelas på följande sätt: en ledamot vardera för Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Gällivare kommun, Jokkmokks kommun, samt fem ledamöter
för samebyarna Tuorpon, Jåhkågasska tjiellde, Sirges, Unna tjerusj, Báste čearru, Luokta-Mávas,
Gällivare skogssameby, Udtja och Sierri gemensamt.
Styrelsen konstituerar sig i anslutning till partsrådets årliga möte och utser inom sig vice
ordförande samt de övriga funktionärer som behövs. Styrelsen har rätt att adjungera personer
med särskild sakkunskap.
Vid förhinder för ledamot inträder ersättare i ledamotens ställe. Avgår ordförande under
perioden övergår ordförandeskapet till vice ordförande till dess att partsrådet utser ny ordförande. Avgår vice ordförande under verksamhetsåret utser styrelsen annan ledamot till vice
ordförande. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i dennes ställe intill
dess att ny ordinarie ledamot utsetts.
Väráltárbbeoajvve är föredragande vid styrelsens möten.
Anställd eller annan medarbetare i föreningen får inte utses till ledamot av styrelsen.
§17 KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET OCH BESLUT
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, dock minst fyra gånger per år, eller då
minst en tredjedel av antalet ledamöter har begärt det. Ordföranden svarar för att skriftlig
kallelse till sammanträde skickas ut till ledamöterna minst två veckor före aktuellt
sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.
Styrelsens arbete och diskussioner ska genomföras så att beslut kan fattas i konsensus.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras. Om särskilt protokoll inte
upprättas ska sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande ordinarie sammanträde.
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras och justeras av mötesordföranden och av en
utsedd protokolljusterare.
RÁDEDIBME – RÅDSLAG
18§ RÁDEDIBME - RÅDSLAG
Rádedibme är ett forum för ömsesidiga samtal och diskussioner om förvaltningen av Laponia.
Rádedibme ska vara öppet för alla intresserade eller riktat till särskilda intressegrupper.
Laponiatjuottjudus ska vid minst två tillfällen per år ordna Rádedibme – rådslag - i den form
som beslutas inför varje tillfälle. Vid Rádedibme ska information om förvaltningens arbete ges.

ÖVRIGT
§19 Upplösning av föreningen
Föreningen upplöses om någon av parterna lämnar samarbetet eller om ett enigt partsråd
beslutar att upplösa föreningen. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till att främja världsarvet Laponia, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras.
§20 IKRAFTTRÄDANDE
Dessa stadgar träder ikraft 2011-08-22

