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Medlemstallet i 2014 har vært 68 personer, 3 æresmedlemmer, 8 barn, 4 ungdomsmedlemmer og 53
voksne medlemmer. Det er avholdt 8 styremøter og behandlet 49 saker, herunder:
- Møte og aktivitetsplan 2014.
- Deltakelse i Kvenforeningenes Samarbeidsforum.
- Deltakelse på fellesmøte med kvenforeningene i Finnmark i Tana.
- Kurs i kvensk leselyst, enkel gramatisk lesestund for barn.
- Fellesmøte med Silfar, Julemesse.
- Kipparinfestivaali 2014.
- Markering av NK/B- RK/P. 30 års jubileum.
- Markering av Kainulaiskansan Päivää.
- Julegrantenning, barnas julemesse.
- Deltakelse på Rådsmøte/Eiermøte ved Kvensk Institutt.
- Valg av medlem og varamedlem til styret ved Kvensk Institutt.
- Søknad om tilskuddsmidler fra Solgunn Hesjevoll til utgivelse av bok.

- Høring skolestruktur Børselv Oppvekstsenter.

Det har vært arbeidet mye dugnad, ca 1000 timer for å få på plass et bra kjøkken og litt oppgradering
på Tornedalshuset for øvrig. Arnfinn Kaaby har arbeidet mye dugnad med lafting av vegger på
Kauppa på Kventunet. Han har fått noe hjelp fra Rune Persen med arbeidet. Rune Persen og Arnfinn
Kaaby har arbeidet med å lage vei fra Tornedalshuset og bort til Kauppa. De har også gravd grøft og
lagt ned strømkabel og vannledning fra Tornedalshuset og til Kauppa. Elektrisk arbeid er utført av
Gabriel Elektro. Elektrisk arbeid og rørleggerarbeid m.m. er betalt av RK-P RK-P bevilget kr.2.000
Solgunn Hesjevoll til utgivelse av kvensk bok med fortellinger på kvensk og norsk fra Pyssyjoki.
På landsmøte i Tromsø i april 2014 deltok Karin Larsen, Else Olsen, Egil Borch. På møtet ble Egil Borch
valgt inn som styremedlem i Kvenforbundet, NKF/RK. Egil Borch deltok på møte med
kvenforeningene i Finnmark i Tana i april 2014. Egil Borch ble valgt til leder av ”Kvensk
Samarbeidsplattform for region Finnmark. Karin Larsen deltok på et møte i Kvenforeningenes
samarbeidsforum i Lakselv. Leder har deltatt på to telefonmøter i Kvenforeningenes
Samarbeidsforum. Vi feiret et utrolig fint 30 års jubileum på Kvensk Institutt og markerte samtidig
”Kanulaiskansan Päivä. Jubileumet ble feiret med sang og musikk på kvensk med barn og ungdom fra
Børselv, Lakselv og Karasjok. Det ble servert middag som ble laget og sponset av Bernt Arild
Nicolaisen. Vi arrangerte Kvænkafe med medlemsverving i mars på Coop. Vi arr. museumskafe i
samarbeid med Kvensk Institutt og Porsanger Museum. Wigdis og Karin har solgt billetter til
Tornedalshuset og guidet masse turister. Totalt ble det solgt 65 billetter i juni, juli. Karin og Wigdis
deltok på seminar om revitalisering av kvensk i Tromsø. Ruijan Kväänit har kjøpt inn en rampe til
inngangspartiet i Tornedalshuset. Da kan folk som bruker rullestol, komme seg inn i bygget uten
problemer. Vi arrangerte Julemesse i lag med Silfar den 15. november, det var mye folk, mange
utstillere og godt salg i kafeen.
Vi vil takke Signe Josefsen som jevnlig vasker Tornedalshuset for oss, siden det ikke er fast renhold på
huset.
Juniori har nå ca. 10 medlemmer. Medlemmene møtes på torsdager annenhver uke. Forberedelser til
påskekafe og lagd påske kort. Arr. Påskekafe på Coop 16.april med lotteri og salg av kaffe, kaker,
boksalg. Lagd strikkevesker til å ha ordbok i. Sydd skosåler av ulltepper, lagd kaffeost. Klubben har
hatt besøk av Ruijan Kaiku. Lært gamle kvenske uteleker. Sommeravslutning ved elva med bålkos.
Takk til Nanna. Sanket bær og materialer, tur ved klubbhuset. Lagd krøkebærsaft, fryst, slik at vi har
en flaske hver klubb kveld. helgekurs i Lakselv, lage fugleskremsel. Simen har kjøpt kassaapparat på
facebook. Lagd penneholder, nissepynt, tenn kongler, never boks og gravkranser. Dette ble solgt på
barnas julemesse.
Aktiviteter vi har holdt på med er laging av juletrepynt til treet som ble tent lørdag den 30 november.
Kaffe og kaker på Tornedalshuset etterpå. Nissen stakk også innom med gaver til store og små. Ellers
har vi lagd nøkkelringer, julepynt, t-skjorter med logo, trykk på duker. Etter jul har vi begynt å karde
ull og skal lage sitteunderlag av dette. Vi har fått god hjelp av Nanna Salamonsen, Signe Josefsen og
Else Olsen. Alle har jobbet iherdig med dette. På kveldene har vi og en saft/ kaffepause med noe til. I
tillegg lærer vi et nytt kvensk ord hver gang, med tilknytning til det vi holder på med. Det virker som
ungene liker dette og jobber iherdig hver kveld. Arnfinn Kaaby har deltatt på kurs i lafting av tømmer.
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