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Informa(on om föreslagna styrelseledamöter (ll Såhkies årsmöte 20210523 

 
Redan valda ledamöter i Såhkies styrelse 
 
Christer Levander 
Christer är 68 år och kommer från Malå. Hans morföräldrar var renskötande samer från Mausjaur 
sameby. När Christer var ung så var han i renskogen fram All han var 16 år. Han har arbetat med 
många sysslor - bergsprängare, styckare, grävmaskinist och föreståndare på eF behandlingshem. 
Nu är Christer pensionär, är med i äldregruppen och känner väl All Tráhppie. 
 
Anna Johansson 
Anna Johansson bor i Överklinten. Hennes pappa föddes i BjörkvaFsdalen och hon har en stor del 
av sin släkt på sin fars sida, i Tärna/Hemavan. Anna säger: - Det har inte all,d varit enkelt med a1 
ha e1 samiskt ursprung. Många gånger som barn har man få1 höra a1 "man inte ska tala om det" 
sam,digt som kulturen all,d har funnits som en röd tråd i familjen. 
Hon började traggla sydsamiska på Tráhppie för några år sedan och säger - det är nog det klokaste 
jag gjort, inte för a1 jag blev nån fena på språket men jag fick kontakt med mi1 ursprung, och 
träffade människor som idag är mina vänner. 
Hon tycker sig ha så mycket aF lära sig, men har samAdigt idéer, lust och tankar som hon tycker 
kanske kan bli något bra av! En kort version av henne. I övrigt jobbar hon på Psyket på NUS sen 14 
år Allbaka. På grund av pendlingen och arbetet så blir hon lite av en luffare som oXa övernaFar i 
sina olika Allhåll i Umeå. 

Katarina Barruk 
Elina Maria Katarina Barruk är 26 år, fyller 27 år i maj. Hon kommer från Lusspie och Gajhrege. 
Uppvuxen i Lusspie. Men sommarbostad i Gajhrege när hon var liten. Det är dit släkten Barruk och 
Laula hör, som är på som sydsamiska sida. 
Har också röFer All Ubmejen tjeälddie. Hennes umesamiska sida. Från Winka och Sjulsson. 
Härifrån kommer språket hon talar. Och hon bär tex en umesamisk gápce från Deärnná.  

Hennes huvudsakliga syssla sedan hon slutat gymnasiet har varit musik. Har också jobbat mycket 
med umesamiska, samt hunnit gå två år på Sámij åhpadusguovdásj i Jåhkåmåhkke samt läser en 
universitetskurs i umesamiska via samisk högskola i Kautokeino. 
Katarina vill bidra med sin kompetens främst inom det umesamiska språket. Hon försöker ständigt 
aF ha eF dekoloniserings- och språkperspekAv med sig i saker hon jobbar med i det samiska 
samhället och hon skulle tycka det var roligt aF jobba med de frågorna. 

Paul Ol Jona Utsi 2022  
Paul Ol Jona Utsi - POJ, och är 39 år gammal. Han har sedan 7 år Allbaka boF i Umeå men är 
ursprungligen från en liten by utanför Arjeplog som heter Seidegava där hans föräldrar bor. Han 
kommer från en renskötarfamilj som Allhör Luokta Mavas sameby och jobbade som renskötare i 
några år, när han var yngre. 
Studerade på renskötarlinjen och slöjdlinjen på Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk, 
engagerat sig i Sáminuorras styrelse, SameAngets ungdomsutskoF och senare även med andra 
samiska organisaAoner när han har haX Ad vid sidan om studier och jobb. 
2013, eXer aF ha studerat All musiklärare på musikhögskolan i Piteå, började han jobba som 
skådespelare och musiker på Giron Sámi Teáhter. Det är där han huvudsakligen jobbar än idag. 
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Mellan produkAonerna (pjäserna) delar han Aden mellan aF vara i Umeå och hemma i byn där han 
hjälper All i familjens renskötsel. 

Nya ledamöter  - förslag (ll styrelse Såhkie inför årsmöte 2021 

Niccolina Hällsten 
Är 23 år. Född, uppvuxen och bor i Umeå. Hennes samiska ursprung är All största delen från Malå/
Arvidsjaur/Arjeplog. Hon är suppleant i RiksorganisaAonen Same Ätnam. Som representant för RSÄ 
siFer hon bland annat i samrådsmöten med Skolverket angående språk och undervisning.  
Hon har pluggat sydsamiska på Uppsala Universitet och gåF en kurs i umesamiska. 
Det Niccolina brinner för är ungdomar och språk. För henne är det är vikAgt aF se All aF ungdomar 
får den hjälp och det stöd dom behöver för aF utvecklas, hiFa räF och finna gemenskap. 

Maria Olofsson,  
Maria blir 57 år i sommar. Hon är född och uppvuxen i Hällfors Vännäs kommun dit sin far och 
farföräldrar eXer VaFenfalls uppdämning av BjörkvaFnet, Tärnaby/Hemavan. Där har hon kvar 
siF ursprung och sin fasAghet. 
Hon är idag friAdspoliAker (C) med uppdrag i regionen och kommunalt, arbetar ordinarie Ad på APL 
läkemedelsAllverkning. Har idag även övriga föreningsuppdrag, Umeå Nämndemannaförening, 
Vännäs Hembygdsförening, kretsstyrelsen C. 
Annars så kör hon MC och underhåller sina gamla hus och sköter sina 4 raskaFer. Lever själv i 
siF hushåll och fyller siF liv med sådant som hon vill lära sig mer av och som gör henne glad. 
Hennes gör inte anspråk på speciell uppgiX eller post i styrelsen utan gärna All en början som 
ersäFare.  

Per-Henrik Jonsson 
Per-Henrik är 68 år, kommer från Malå. Är medlem i Malå sameby där han är skötes renägare, även 
medlem i Malå sameförening.  
Kommer från en renskötarfamilj. Renskötsel har bedrivits både från Far och Mors sida i 
generaAoner. Har boF i Umeå sen Adigt 1980-tal, varit egenföretagare sedan 1986. 
Högskoleexamen i Luleå samt kurser i Umeå.  
Idag är han pensionär där han får ägna sig åt det han uppskaFar mest, sina barn och barnbarn.  
Timring - har lyckats färdigställa eget Viste inom Malå samebys område där han oXast är. Närheten 
All skogen, fisket och renen är av stor betydelse.  

Tilde Renman 
Tilde är 17 år, född och uppvuxen i Lycksele. Min samiska släkt är från Sorsele/ Lyckseleområdet 
Hon går andra året på esteAska programmet - bild och form. I övrigt jobbar hon och är med i två 
projekt - GiehFogiella och Bïhkedäjja. 
I  Såhkies förening/styrelse vill Tilde arbeta med en ungdomsgrupp där man hiFar på olika saker; 
t.ex. ser film, slöjdar, gör uplykter osv. 
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Herman Njajta 
Herman är uppvuxen i Dearna och är umesame. Hans aahka giXe sig med en svensk, men har varit 
stark i sin idenAtet och fört det vidare All Hermans tjidtjie och muarha och gåskie. (mamma, yngre 
och äldre moster) 

Har suct i styrelsen för Saminourra och även i IKSU Rugby. Har även några gånger anordnat 
samiska mästerskapen i innebandy. Jobbar just nu på Systembolaget, men eXersträvar en 
utbildning inom datavetenskap. 
Som suppleant vill han finnas med och stöFa i de projekt som Såhkie bedriver, men brinner extra 
för idroFsliga arrangemang. Hoppas på aF stärka samhörigheten hos de ungdomar som bor i 
Ubmeje. 
 
Ann Salomonsson 
Ann är 66 år och bor i Umeå, uppvuxen i Jakobsberg med sina samiska röFer i Arjeplog. 
Har jobbat som biolog, forskare, egen företagare, tjänsteman mm. Är nu pensionär som garvar 
skinn och slöjdar. Varit ordförande för Såhkie sameförening de senaste 2 åren som hon nu lämnar 
och vill nu istället vara suppleant på 1 år som eF stöd för den nya styrelsen. 

Valberedningen 20210509 
 
Maja Bonta, Karl Einar Enarsson, Michael Lindblad


