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Hvorfor arbeider SNF gratis  

Utvikling mht. organisasjonstilskudd fra Sametinget i Norge: 

Tilskudd 2009: kr 145 000 

Tilskudd 2013: kr 155 000 

Tilskudd 2014: kr 160 000  (ikke avholdt årsmøte i SNF pga. driftsunderskudd året før)  

Tilskudd 2015: kr 170 000 

 

1. Estimert total inntekt 2015 kr 260 000. 

Tilskudd Sametinget 170 000, momskompensasjon 40 000, medlemskontigent           

20 000, samt inntekter ved fellesutgifter i forb. med prosjekter 30 000 (revisjon o.a.). 

 

 

2. Estimerte utgifter 2015, som er organisasjonens «normale» eksistensminimum, 

med lav aktivitet  

 

Egenandel seminar (se pkt. 5 nedenfor)      49 500  

Årsmøtearbeid- og utgifter        60 500 

Regnskap og revisor         40 000 

Utg. org. arbeid: kontor/arkiv       15 000 

Delta møter, konferanser, representasjon       40 000 

Deltager i globalt urfolkskvinnesamarbeid New York    20 000  

Oversetterarbeid, andre utgifter       25 000 

Styregodtgjørelse pr år 4000 kr pr person      25 000 

Sum           kr 275 000 

 

I tillegg har SNF et beregnet gratisarbeid blant styrets medlemmer/tillitsvalgte i løpet av 

2015: kr 430 000 – se pkt. 3 nedenfor.   

SNFs drift i løpet av et år tilsvarer altså (275 000 + 430 000) 705 000 kr. 

Av dette arbeider SNF altså gratis tilsvarende 1,2 årsverk = 430 000 kr.   

 

3. Gratisarbeidet blant styrets medlemmer/tillitsvalgte i løpet av ett år 

 

Etter følgende sats: Timebetaling kr 175.   40 timer pr.  uke=61 uker. 1,2 årsverk!  
Ved årsmøte og seminar: Skypemøter, forbered, gjennomf, etterarb. (se pkt. 5)   80 000 

Organisasjonsutvikling: Skypemøter, logo, planarbeid, PR-materiell    30 000 

Delta på møter, konferanser, seminarer, inkl. forberedelser, rapport (se pkt. 4)   80 000 

Urfolkskvinnesamarbeid med Russland /Globalt urfolkskvinnesamarbeid     30 000  
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Utarb. søknader om prosjektmidler, lokalt, regionalt, nasjonalt, internasj. (se pkt. 5)   45 000 

Oversetting fra/til samisk & russisk: Saksdok, notater, pressemeld, webside mm   25 000 

Ordinært organisasjonsarbeid, forberedelser, styremøter, referat/rapport.                                                       

Henvendelser, høringsuttalelser, dialogmøter, lokale tiltak mm       90 000 

Administrativt merkantilt arbeid, regnskapsarbeid        50 000 

Sum              kr  430 000 

 

4. Delta på møter, inkludert å forberede og rapportere – Ulønnet arbeid blant SNFs 

tillitsvalgte                                                                       

 

SNFs tillitsvalgte deltar her:  

Norge:  

Medlem i LDOS brukerutvalg, Oslo (får dekket reise og møtegodtgjørelse) 

Dialogmøter 2015 i Barne- ungdoms og familiedirektoratet, Oslo (reise og opphold dekkes) 

Varamedlem i styret, Kvinneuniversitetet i Norden, Oslo (reise og opphold dekkes) 

Observatør i Arbeidsgruppe for urfolk i Barentsregionen (SNF dekker opphold og reise)  

Medlem i Norges Kvinnelobby (SNF dekker opphold og reise) 

Dialogmøter med Sametinget i Norge (SNF dekker selv opphold og reise) 

Russland: 

Aktiv i samisk org.arbeid og sosialt arbeid, politisk arbeid i Sam Sobbar, radio mm  

Finland:  

Deltar i bl.a. Finnish Feminist initiative  

Sverige:  

Regjeringens jämställdhetsråd – har deltatt i 10 år 

Møter i nettverk for nasjonale minoriteter i Sverige         

 

                                                                                               

5. Eksempel på prosjekt: SNFs Seminar 2015   

Prosjektet «Samekvinners rett til deltakelse»: Seminar i Umeå mars 2015 og 

spørreundersøkelse i løpet av sommer 2015. Spørreskjema (enquete) med 14 spørsmål til 

fem samekvinner i fire land, i alt 20 samekvinner - om erfaring med ulike typer vold og om 

deres synspunkter på hindringer og rettigheter for at samiske kvinner kan delta i 

samfunnslivet. Enqueten på disse språk: Russisk, nordsamisk, finsk, norsk og svensk. 

Utgifter totalt: 330 860.   

Inntekter: 

Prosjekttilskudd fra sameting, Samerådet, Barentssekretariatet, Umeå kommune: 272 000  

Andre inntekter: 9562 

SNFs egenandel:  49470 

Ulønnet arbeid:  

Estimert 2 månedsverk. Timelønn 175 kr = 56 000 kr.  

Planlegge budsjett, program, praktisk gjennomføring, logistikk. Utarbeide og følge opp 

søknader. Gjennomføre seminaret med deltagere fra fire land. Etterarbeid.   
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6. Avslutning – Uttalelse fra SNFs styre 

 

SNF har lavt aktivitetsnivå og kan ikke ha kontinuerlig arbeid i de sakene vi engasjerer oss 

i, og kan selvsagt ikke delta i alle de saker vi både ønsker og burde engasjere oss i. SNF 

ønsker å være mer aktiv, men gratisarbeidet har også en grense.  

 

Det er spesielt urovekkende og skandaløst at situasjonen er slik i Norden, en region som i 

global sammenheng er forbilder i å styrke urfolks arbeid, kjønnslikestilling og demokrati.                    

 

SNF beregner at styret og tillitsvalgte i dag utfører 1,2 årsverk gratis; 2452 timer.  Estimert 

61 ukers arbeid med 40 timers arbeidsuke.  Men vi arbeider i vår fritid og i helger, fordi  

dette er ulønnet arbeid. I normal arbeidstid har vi et arbeid som gir oss lønnsinntekter. 

SNFs styremedlemmer er altså dobbeltarbeidende.  Vi viser til denne uttalelsen:  

På samisk her: 

 

Hvorfor arbeider SNF gratis?  

SNFs styre understreker: Det er et demokratisk problem at samiske kvinner/SNF ikke kan 

delta og påvirke. Det er ingen offentlig institusjon som har tatt spesielt ansvar for å ivareta 

og arbeide med saker som gjelder samiske kvinners situasjon og kjønnslikestilling i 

Sameland, og til å bygge opp kunnskap og formidle om dette og ha nært samarbeid med 

SNF for å utvikle og styrke det samiske samfunn i saker som gjelder kvinnesak og kjønn.   

 

Derfor har SNF tatt dette ansvaret og SNFs styremedlemmer ser seg nødt til å fortsettevårt 

arbeid som ble startet i 1993, selv om det betyr at vi arbeider ulønnet – i vår fritid. Ikke 

minst fortsetter vi fordi våre urfolkssøstre, både i Russland, i Norden og globalt, behøver 

en alliansepartner blant samefolket.  

 

SNFs styre:  

 

Gudrun EE Lindi, Kárášjohka (Karasjok) (No) 

 

Märgge Uttjek, Ubmeje (Umeå) (Sve) 

 

Neeta Jääskö, Anaar (Enare) (Fin) 

 

Alexandra Artieva, Lujávri (Rus) 

 

Risten Lango, Oslo (No) 
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