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DELTAGERLISTE  
NR REPRESENTERER DELEGAT 

1 Forbundsstyret Hilja Huru  

2 Forbundsstyret Jan Daleng 

3 Forbundsstyret Trond Stubberud 

4 Forbundsstyret Olaf B Andersen  

5 Forbundsstyret Evy Basso  

6 Forbundsstyret Anne Gerd Jonassen 

7 Forbundsstyret Vilde C.W. (for Bernt Isaksen) 

8 Kvääninuoret  
Nora Marie Ollila 

9 Kvääninuoret Åsne Kummeneje Mellem 

10 Kvääninuoret Evelyn Førstemann Nilsen 

11 Kven Østlandet Ivar Dervo   
12 Kven Østlandet Mary Kristiansen 

13 Kven Østlandet Nils-Einar Ørnebakk 

14 Kven Østlandet Anne Wilhelmsen 

15 Lakselv Kvenforening Liv Anie Johansen 

16 Lakselv Kvenforening Anneli Naukkarinen 

17 Børselv Egil Borch 

18 Nord-Varanger Jens Pedersen   
19 Nord Varanger Lindis Møller-Davidsen   
20 Kåfjord Kvenforening Elling Vatne 

21 Kåfjord Kvenforening Line Evensen 

22 Kåfjord Kvenforening Gerd Steinnes Nilsen 

23 Kvænangen qven og sjøsamisk Anne Gerd Jonasen 

24 Kvænangen qven og sjøsamisk Kai Petter Johansen 

25 Kvænangen qven og sjøsamisk Tryggve Enoksen 

26 Kvænangen qven og sjøsamisk Anne Katriina Pedersen 

27 Alta Kvenforening Grete Alise Nilima Monsen 

28 Alta Kvenforening Åshild Karlstrøm Rundhaug 

29 Alta Kvenforening Rolf Vonheim 

30 Alta Kvenforening Frank Bellika 

31 Tromsø Kvenforening Helge Huru 

32 Tromsø Kvenforening Torbjørn Naimak 

33 Midt Norge Elisabeth Stubberud 

34 Midt Norge Alma Olsen 

35 Midt Norge Runar Christoffersen Walsø 

36 Direkte medlemmer Reidar Harju 

37 Direkte medlemmer Oliver Hugaas 

38 Tromsø norsk-finsk forening Maija Liisa Björklund 
 

         
Øvrige 

NR REPRESENTERER NAVN MERKNAD 

 NKF/RK Ivar Johnsen Generalsekretær 

 NKF/RK Tomi Vaara Informasjons-

medarbeider 

 Valgkomiteen Trygg Jakola  
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SAK 1; Konstituering - Avvaaminen 
 

Opprop; Se delegatlisten over.  Alle var innom, men ikke alle var tilstede hele 

tiden. 

 

 

VEDTAK: 

 
 Valg av møteledere (2):  Hilja Huru og Reidar Harju 
 
 Valg av møtesekretærer (2): Ivar Johnsen og Trond Stubberud 
 
 (Valg av redaksjonskomité (3):) Gikk ut – ikke nødvendig. 

 
Valg av protokollunderskrivere (2): Torbjørn Naimak og Åsne Kummeneje 
Mellem 

Enstemmig valgt. 

 

Sak 2; Vedtekter - Liiton säännöt  
 

 

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak; 

 

Saksopplysninger; 

Forbundsstyret har gjort flere justeringer og har følgende endringsforslag til 

vedtektene, hvor rødt er tilføyelser og gjennomstrekinger er forslag til at 

formuleringer fjernes.   
 

Vedtekter Vedtektene ble sist endret på Landsmøtet i Alta/Alattio 14.-15.4. 2018. 
§ 1 Navn 
Forbundets navn er Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto (NKF - RK) 

§ 2 Organisasjonsområde 
NKF – RK er en landsomfattende organisasjon herunder ungdomsorganisasjonen 
Kvääninuoret, -Kvenungdommen og lokallag bestående av kvenske og finske lag og 
foreninger, bygdelag, kulturlag, næringsøkonomiske sammenslutninger m.v. Dessuten 
kan enkeltmedlemmer med kvensk eller finsk tilhørighet samt sympatisører være 
medlemmer. NKF – RK er religiøst og partipolitisk nøytralt. 
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§ 3 Formål 
Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har som formål å arbeide for å bedre og 
fremme kveners og de finskættedes stilling, rammebetingelser og rettigheter, sosialt, 
kulturelt og næringsmessig, samt å styrke kvensk språk og synliggjøre kvenenes historie 
og kvenene som folk. 

§ 4 Medlemskap 
Medlemskap oppnås gjennom innmelding i organisasjonenes sentrale medlemsregister. 
Medlemskap knyttes til lokallag, ungdomsorganisasjonen eller direkte til 
organisasjonen.  Utmelding skal være skriftlig. Medlemsskap forutsetter betalt 
medlemskontigent. 

Nye lokallag innmeldes i forbundet etter en godkjenning i forbundsstyret. 

Kun medlemmer av organisasjonen kan inneha sentrale verv herunder medlemmer av 
lokallagsstyrer, forbundsstyre, landsstyre eller delegat til landsmøtet.  

Medlemmer som opptrer til åpenbar skade for forbundet kan ekskluderes av 

forbundsstyret ved enstemmighet blant styrets sju faste medlemmer, av 

landsmøtet eller landsstyremøtet ved to tredjedels flertall. 

§ 5 Kveeninuoret 
Kvaääninuoret — Kvenungdommen er dent landsdekkende 
ungdomsnettverketorganisasjon tilknyttet NKF – RK. Du kan være medlem i 
Kvääninuoret ut året du fyller 35 år. 

§ 6 Kontingent 
Den innbetalte kontingenten gjelder for kalenderåret og fastsettes av landsmøtet. 

§ 7 Forbundsstyret  
Landsmøtet velger forbundsstyre bestående 7 personer, herunder leder, nestleder(e) og 
styremedlemmer. 

Styret bør kunne dekke sentrale saksområder og ivareta geografisk og aldersmessig 
representasjon samt kjønnsfordeling. 

I tillegg velges fem nummererte vararepresentanter. Det påligger forbundsstyret å lede 
forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak, samt bistå 
lokallagene i alle saker som angår forbundets virksomhet. Forbundsstyret skal innkalle 
til landsmøte og landsstyremøter, samt forberede saker til disse. 

Forbundsstyret velger medlemmer til utvalg,  

REn representant for Kvääninuoret har møte-, forslags- og talerett i forbundsstyret. 

Forbundsstyret behandler årsberetning, regnskap og budsjett i årene uten landsmøte. 
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§ 8 Landsstyret 
Landsstyret består av forbundsstyrets syv medlemmer, samt en representant fra hver av 
de godkjente lokallagene og Kvääninuoret. 

Landsstyremøte holdes i de år det ikke er landsmøte. 

Landsstyret kan er i perioden mellom landsmøtene organisasjonens høyeste organ 
innkalles i særskilte saker. Landsstyremøte skal holdes med minst 20 dagers varsel når 
forbundsstyret eller minst 50% av medlemmene krever det.  

Landsstyret behandler årsberetning, regnskap og budsjett i årene uten landsmøte. 

Forbundsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsstyremøte når det er påkrevet. 

§ 10 Landsmøtet 

Landsmøtet er NKF – RKs høyeste myndighet. 

Landsmøtet avholdes hvert annet år innen 1. mai. Saker som ønskes behandlet må være 
forbundsstyret i hende to måneder før møtet. Innkalling til landsmøtet må være 
lokallagene i hende tre måneder før landsmøtet. Årsmeldingene fra lokallagene skal 
være forbundsstyret i hende minst en måned før landsmøtet. 
Landsmøtet består av Landsstyret pluss delegater fra lokallagene basert på medlemstall 
etter følgende nøkkel: 

• 1-25 medlemmer: 1 delegat + 1 (landsstyremedlem) 
• 26-75 medlemmer: 2 delegater + 1 (landsstyremedlem) 
• 76+ medlemmer: 3 delegater + 1 (landsstyremedlem) 
• 151+ medlemmer: 4 delegater + 1 (landsstyremedlem) 
• Direkte medlemmer velger delegater etter uravstemning etter samme nøkkeltall 

som lokallagene. 
• Kvääninuoret velger delegater etter samme nøkkeltall som lokallagene. 

 
Antall delegater avgjøres etter innmeldte medlemmer per 31.12. året før. Bare valgte 
delegater og medlemmer av landsstyret har forslags- og stemmerett på landsmøtet. 
Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Inviterte gjester og observatører har 
talerett. 
 
Valgkomiteen sender ut sitt forslag på nytt styre ut fire uker før landsmøtet.  Forslag på 
andre kandidater må komme innen to uker før landsmøtet.   
 
§ 10 Landsmøtets oppgaver 
Landsmøtet skal behandle: 

• Valg av møteleder, referent, to delegater til å underskrive protokollen. 
• Styrets årsberetning. 
• Regnskap og revisors beretning. 
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• Handlingsplan. 
• Budsjett. 
• Kontingent. 
• Valg av forbundsstyre i henhold til § 7. 
• Valg av valgkomite på 3 medlemmer. 
• Saker som er kommet til forbundsstyret senest to måneder før landsmøtet. 
• Saker foreslått av forbundsstyret senest en måned før landsmøtet. 
• Uttalelser/resolusjoner. 

 
§ 11 Ekstraordinært landsmøte 
Ekstraordinært landsmøte skal holdes med 30 dagers varsel når flertallet i 
forbundsstyret eller minst 50% av medlemmene krever det. Delegater til ekstraordinært 
landsmøte er de som er valgt til det siste ordinære landsmøte. 

Forbundsstyret sitter inntil nytt forbundsstyre er valgt. 

§ 12 Valg av personer til å sitte i styrer og utvalg som NKF-RKs representanter. 
Forbundsstyret velger personer til å sitte i styrer og utvalg som NKF-RK er representert 
i. 

§ 13 Firmategning og forvaltning 
Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte (kontrasignere) sammen med leder. 
Forbundets likvider og eventuelle verdipapirer skal være anbrakt i bank. 

§ 14 Revisjon 
Alle regnskaper skal være undertegnet av forbundets leder og regnskapsfører og den 
revisor som har revisjonsansvar. Revisor skal være offentlig autorisert. 

§ 15 Vedtektsendringer 
Vedtektene kan bare oppheves eller endres etter vedtak på landsmøtet med minst to 
tredjedels flertall. 

§ 16 Oppløsning av forbundet 
Oppløsning av forbundet kan bare gjøres av landsmøtet med tre fjerdedels flertall. 
Oppløsning kan kun skje etter skriftlig avstemning. Ved oppløsning tilfaller forbundets 
aktiva, medlemslister, protokoller og arkiv Statsarkivet i Tromsø. 

Behandling;   

Vilde Christoffersen Walsøe la fra forbundsstyret innstilling. 

 

Forslag fra Kvääninuoret – navneendring for NKF-RK- 

Kveeniliito endres til Kvääniliitto.  24 stemte for kvääniliitto, 8 for kveeniliitto og to 

stemte blankt. 

Ruijan endres til Norjan. 22 stemte for å beholde Ruijan, 12 stemte mot og en stemte 

blankt. 

Bytte rekkefølge, dvs  skrive forbundets navn med det kvenske navnet først.  9 stemte 

for forslaget, 18 stemte for å beholde dagens rekkefølge, en stemte blankt. 



________________________________________________________ 

Protokoll LANDSMØTET 
NORSKE KVENERS FORBUND – RUIJAN KVÄÄNILITTO 

__________________________________________________________________________ 
 

7 

 

Det nye navnet blir derfor Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto 

Forslag fra Ivar Dervo, pgf 3, Formål;  Arbeide for Finsk språk må inn i teksten i 
formålsparagrafen.  1 stemte for forslaget, 31 i mot, 2 blanke stemmer.  Forslaget 
falt. 
 
Forslag fra Mary Kristiansen (?) ang. pgf 4 medlemsskap.  Belhold setningen; 
Utmelding skal være skriftlig. 4 personer stemte for å beholde setningen, 31 stemte 
for forbundsstyrets innstilling om å fjerne den.  Forslaget falt.  
 
Forslag fra Kven Østlandet ang pgf 8 Landsstyremøte, foreslår å beholde dagens 
ordning.  Forbundsstyrets forslag om å fjerne fast landsstyremøte i årene uten 
Landsmøte, 26 stemmer.  Kven Østlandets forslag om å beholde dagens ordning 9 
stemmer. Kven Østlandets forslag falt. 
 
Forslag fra Kven Østlandet ang. pgf 9 Landsmøtet.  Behold ordningen med  151+ 
medlemmer: 4 delegater + 1 (landsstyremedlem).  Forslaget fikk sju stemmer, 
forbundsstyrets innstilling fikk 25.  Forslaget falt. 
 
Forslag fra Kven Østlandet vedrørende § 12 Valg av personer til å sitte i styrer og 
utvalg som NKF-RKs representanter.  De ønsket at Landsmøtet velger personer til 
dette. Fem personer stemte for forslaget, 28 personer stemte for forbundsstyrets 
innstilling.  Forslaget falt. 
 
I tillegg ble det foretatt noen rettskrivingsendringer og endringer i oppsett. 
 

 

VEDTAK: 

 

Nye vedtekter vedtatt: 

 

Vedtekter  
Vedtektene ble sist endret på Landsmøtet 21.6.2020. 

 
§ 1 Navn 
Forbundets navn er Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto (NKF - RK) 

§ 2 Organisasjonsområde 
NKF – RK er en landsomfattende organisasjon herunder ungdomsorganisasjonen 
Kvääninuoret, -Kvenungdommen og lokallag bestående av kvenske og finske lag og 
foreninger.  Dessuten kan enkeltmedlemmer med kvensk eller finsk tilhørighet samt 
sympatisører være medlemmer. NKF – RK er religiøst og partipolitisk nøytralt. 

§ 3 Formål 
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Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har som formål å arbeide for å bedre og 
fremme kveners og de finskættedes stilling, rammebetingelser og rettigheter, sosialt, 
kulturelt og næringsmessig, samt å styrke kvensk språk og synliggjøre kvenenes historie 
og kvenene som folk. 

§ 4 Medlemskap 
Medlemskap oppnås gjennom innmelding i organisasjonenes sentrale medlemsregister. 
Medlemskap knyttes til lokallag, ungdomsorganisasjonen eller direkte til 
organisasjonen.   Medlemskap forutsetter betalt medlemskontingent. 

Nye lokallag innmeldes i forbundet etter en godkjenning i forbundsstyret. 

Kun medlemmer av organisasjonen kan inneha sentrale verv herunder medlemmer av 
lokallagsstyrer, forbundsstyre, landsstyre eller delegat til landsmøtet.  

Medlemmer som opptrer til åpenbar skade for forbundet kan ekskluderes av 

forbundsstyret ved enstemmighet blant styrets sju faste medlemmer, av 

landsmøtet eller landsstyremøtet ved to tredjedels flertall. 

§ 5 Kveeninuoret 
Kvaääninuoret — Kvenungdommen er den landsdekkende organisasjon tilknyttet NKF – 
RK. Du kan være medlem i Kvääninuoret ut året du fyller 35 år. 

§ 6 Kontingent 
Den innbetalte kontingenten gjelder for kalenderåret og fastsettes av landsmøtet. 

§ 7 Forbundsstyret  
Landsmøtet velger forbundsstyre bestående 7 personer, herunder leder, nestleder(e) og 
styremedlemmer. 

Styret bør kunne dekke sentrale saksområder og ivareta geografisk og aldersmessig 
representasjon samt kjønnsfordeling. 

I tillegg velges fem nummererte vararepresentanter. Det påligger forbundsstyret å lede 
forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak, samt bistå 
lokallagene i alle saker som angår forbundets virksomhet. Forbundsstyret skal innkalle 
til landsmøte og landsstyremøter, samt forberede saker til disse. 

Forbundsstyret velger medlemmer til utvalg,  

En representant for Kvääninuoret har møte-, forslags- og talerett i forbundsstyret. 

Forbundsstyret behandler årsberetning, regnskap og budsjett i årene uten landsmøte. 

§ 8 Landsstyret 
Landsstyret består av forbundsstyrets syv medlemmer, samt en representant fra hver av 
de godkjente lokallagene og Kvääninuoret. 
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Landsstyret kan innkalles i særskilte saker. Landsstyremøte skal holdes med minst 20 
dagers varsel når forbundsstyret eller minst 50% av medlemmene krever det.  

 

§ 9 Landsmøtet 

Landsmøtet er NKF – RKs høyeste myndighet. 

Landsmøtet avholdes hvert annet år innen 1. mai. Saker som ønskes behandlet må være 
forbundsstyret i hende to måneder før møtet. Innkalling til landsmøtet må være 
lokallagene i hende tre måneder før landsmøtet. Årsmeldingene fra lokallagene skal 
være forbundsstyret i hende minst en måned før landsmøtet. 
Landsmøtet består av Landsstyret pluss delegater fra lokallagene basert på medlemstall 
etter følgende nøkkel: 

• 1-25 medlemmer: 1 delegat + 1 (landsstyremedlem) 
• 26-75 medlemmer: 2 delegater + 1 (landsstyremedlem) 
• 76+ medlemmer: 3 delegater + 1 (landsstyremedlem) 
• Direkte medlemmer velger delegater etter uravstemning etter samme nøkkeltall 

som lokallagene. 
• Kvääninuoret velger delegater etter samme nøkkeltall som lokallagene. 

 
Antall delegater avgjøres etter innmeldte medlemmer per 31.12. året før. Bare valgte 
delegater og medlemmer av landsstyret har forslags- og stemmerett på landsmøtet. 
Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Inviterte gjester og observatører har 
talerett. 
 
Valgkomiteen sender ut sitt forslag på nytt styre ut fire uker før landsmøtet.  Forslag på 
andre kandidater må komme innen to uker før landsmøtet.   
 
§ 10 Landsmøtets oppgaver 
Landsmøtet skal behandle: 

• Valg av møteleder, referent, to delegater til å underskrive protokollen. 
• Styrets årsberetning. 
• Regnskap og revisors beretning. 
• Handlingsplan. 
• Budsjett. 
• Kontingent. 
• Valg av forbundsstyre i henhold til § 7. 
• Valg av valgkomite på 3 medlemmer. 
• Saker som er kommet til forbundsstyret senest to måneder før landsmøtet. 
• Saker foreslått av forbundsstyret senest en måned før landsmøtet. 
• Uttalelser/resolusjoner. 

 
§ 11 Ekstraordinært landsmøte 
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Ekstraordinært landsmøte skal holdes med 30 dagers varsel når flertallet i 
forbundsstyret eller minst 50% av medlemmene krever det. Delegater til ekstraordinært 
landsmøte er de som er valgt til det siste ordinære landsmøte. 

Forbundsstyret sitter inntil nytt forbundsstyre er valgt. 

§ 12 Valg av personer til å sitte i styrer og utvalg som NKF-RKs representanter. 
Forbundsstyret velger personer til å sitte i styrer og utvalg som NKF-RK er representert 
i. 

§ 13 Firmategning og forvaltning 
Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte (kontrasignere) sammen med leder. 
Forbundets likvider og eventuelle verdipapirer skal være anbrakt i bank. 

§ 14 Revisjon 
Alle regnskaper skal være undertegnet av forbundets leder og regnskapsfører og den 
revisor som har revisjonsansvar. Revisor skal være offentlig autorisert. 

§ 15 Vedtektsendringer 
Vedtektene kan bare oppheves eller endres etter vedtak på landsmøtet med minst to 
tredjedels flertall. 

§ 16 Oppløsning av forbundet 
Oppløsning av forbundet kan bare gjøres av landsmøtet med tre fjerdedels flertall. 
Oppløsning kan kun skje etter skriftlig avstemning. Ved oppløsning tilfaller forbundets 
aktiva, medlemslister, protokoller og arkiv Statsarkivet i Tromsø. 
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SAK 3; Kontingent – Jäsenmakso 
 

 

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak; 

 

Saksopplysninger;   

Forbundsstyrets innstilling lagt fram av Olaf B. Andersen. 
Det er ønskelig med samme kategorier for medlemmer for alle lokallag under NKF-

RK.  

Forbundsstyret foreslår at kontingenten holdes uendret; 
 

 
 

 

VEDTAK: 

 

Forbundsstyrets innstilling  til kontingent valgt med 30 stemmer.  

En stemte blankt. 
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SAK 4; Handlingsplan - Toimintaplaani 
 

 

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak; 

 

Saksopplysninger;  

Forbundsstyrets forslag til handlingsplan, utarbeidet etter innspill fra 

forbundsstyret, utvalg og enkelte lokallag.  

 

HANDLINGSPLAN FOR NORSKE KVENERS FORBUND – 

RUIJAN KVEENILIITTO 

2020-2022 

Vedtatt av Landsmøtet 21.6.2020 

A. NKF – RK i samfunnet 

 

Å kjenne til og å være trygg på sin egen identitet er et grunnleggende behov hos mennesket. 

NKF vil derfor arbeide for at kvensk blir godt ivaretatt i dagens samfunn. 

 

NKF – RK skal være pådriver for 

———  

 

A 1 Utdanning og forskning 

 

Mål:  

 

– Kunnskap om kvener og kvenske forhold (kvensk språk, kultur, samfunn og historie) skal 

synliggjøres og styrkes i norsk barnehage og skole 

 

– Øke kunnskapen om kvenske forhold i majoritetssamfunnet. 

 

– Barn og unge med kvensk bakgrunn skal få tilbud om opplæring i og på kvensk og/eller 

finsk, og om kvensk kultur, samfunn og historie i barnehage og skole. 

 

– At forskning på kvenske forhold skal gi økt kunnskap om kvener, kvensk språk, kultur, 

samfunn og historie 

 

———  
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NKF – RK skal i perioden arbeide for 

 

A 1.1 Endring av opplæringsloven slik at rett til opplæring i kvensk blir en individuell rett for 

kvenske elever i hele landet og at retten også skal gjelde videregående skole  

 

A 1.2 At skolene og kommunene gir kvenske foreldre og elever tilfredsstillende informasjon 

om sine rettigheter i skolen 

 

A 1.3 Etablering av stipendordning for elever som har fullført opplæring i kvensk og/eller 

finsk som andrespråk i grunnskole (etter 10.trinn)  

 

A 1.4 Etablering av stipendordning for elever i videregående skole som velger opplæring i 

kvensk og/eller finsk 

A 1.5 At elever med kvensk og/eller finsk som 2. språk på videregående skole får studiepoeng 

ved språkstudier på universitet/høgskole 

A 1.6 Bokmål, nynorsk, kvensk og/eller finsk og samisk likestilles som sidemål i 

grunnskolen og i videregående opplæring.  

 

A 1.7 Å få kvensk inn som språkfag på flere nivåer i skolen med tilhørende læreplaner, 

tilsvarende som for samisk med samisk nivå 1, 2 og 3.  

 

A 1.8 Endring av barnehageloven angående særlig hensyn til kvenske barn og barnehagens 

ansvar for å legge til rette for at kvenske barn kan utvikle sitt språk og sin kultur.  

 

A 1.9 Etablering og drift av flere kvenske barnehager/kvenske avdelinger i barnehager. 

A 1.10 Etablere kvenske språkreir i barnehager i flere kvenske kommuner. 

 

A 1.11 Utvikling av flere læremidler for opplæring i kvensk språk, særlig for de øverste 

klassetrinnene. Videre kvalitetsikring og oppdatering av læremidler for alle trinn, hvor 

Kvensk Institutt bør ha en sentral rolle. 

 

A 1.12 Etablering av sentre for fjernundervisning/alternative former for opplæring i kvensk 

som andrespråk. Utvikling av digitale læremidler for alle trinn 

 

A 1.13 Bedre og kvalitetsikret beskrivelse av kvenenens historie, kultur, språk og 

samfunnsforhold i læremidlene i relevante fag i skolen, for å tette dagens kunnskapshull i 

samfunnet. 

 

A 1.14 Flere barnehagelærere og lærere skal få kompetanse i og om kvensk språk, 

kultur, samfunn og historie, samt kunnskap om nasjonale minoriteter og kunnskap om kvensk 

som regions- og minoritetsspråk. Arbeidet med dette skal styrkes i barnehage og skole. 
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A 1.15 Styrke rekrutteringen av studenter som tar kvensk i lærerutdanningen, samt styrke det 

kvenske innholdet i denne utdanningen. 

 

A 1.16 Opprettelse av kvensk barnehagelærerutdanning og styrke det kvenske innholdet i 

denne utdanningen. Sikre rekrutteringen av studenter som tar kvenske emner i 

barnehagelærerutdanningen, bl.a. gjennom stipendordninger.  

 

A 1.17 At tilbudene og rekrutteringen til høgre utdanning innenfor kvensk språk og kultur 

styrkes. 

 

A 1.18 Styrke forskningen på kvenske forhold. Herunder dokumentasjon og forskning på 

kvenenes betydning for samfunnsutviklingen i Nord-Norge og på Nordkalotten. 

 

A 1.19 Arbeide for å etablere og videreføre Kvääniluusit - Kvenske loser som et permanent 

og nasjonalt formidlingsprosjekt, statlig fullfinansiert og med en egnet fast organisator med 

gode forutsetninger til å drive prosjektet faglig og organisatorisk. 

 

 

 

———  

 

A 2 Språk 

 

Mål: 

 

– At kvensk språk revitaliseres gjennom en statlig helhetlig, tilstrekkelig finansiert plan for 

revitalisering av kvensk språk. 

– At norske myndigheter iverksetter de tiltak og rettigheter kvenene har etter det europeiske 

språkcharteret – lokalt, regionalt og nasjonalt 

– Kvensk språk heves til trinn tre i henhold til det europeiske språkcharteret – i likhet med 

søsterspråket meänkieli i Sverige 

——— 

NKF – RK skal i perioden arbeide for 

A 2.1 Etablering og drift av kvenske språksentre i alle aktuelle kommuner, og at eksisterende 

språk- og kultursentre skal få driftstøtte over egne faste poster på statsbudsjettet 

 

A 2.2 At offentlig informasjon som er viktig for allmennheten og offentlig informasjon som 

berører kvener og kvenske interesser også skal utgis på kvensk.  

A.2.3 Igangsetting av kvenske språkkurs på ulike nivå og for flere målgrupper 

 

A 2.4 Arbeide for styrket voksenopplæring i kvensk språk bl.a. gjennom studieforbund 
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A 2.5 Involvering av språkbrukere i innsamling av kvenske ord og uttrykk som bidrar til 

utvikling og styrking av det kvenske språket 

 

A 2.6 Videreføre innsamling, bruk og synliggjøring av kvenske stedsnavn 

 

A 2.7 Skilting på kvensk i aktuelle geografiske områder, herunder skilting på vei og på 

offentlige institusjoner  

A 2.8 Årlig markering av Kväänin kieliviikko - Kvensk språkuke og Kväänin kielipäivä - 

Kvensk språkdag.  

 

———  

 

A 3 Kultur 

 

Mål: 

 

– Skape større bevisstgjøring om og styrking av den kvenske kulturen 

 

– At den kvenske kulturen synliggjøres sterkere som en del av den norske kulturarven 

 

– Økt finansiering av kvensk kultur 

———  

NKF – RK skal i perioden arbeide for 

A 3.1 Oppretting av et kvensk kulturfond. At midler til kvensk kultur må økes på 

statsbudsjettet og gis over en fast post. 

A 3.2 Sikring av levedyktige kvenske festivaler og øvrige kulturarrangementer 

A 3.3 Økt støtte til eksisterende og realisering av nye kvenske kultursentre, herunder til 

Kainun institutti - Kvensk institutt for å kunne ivareta sitt nasjonale ansvar for revitaliseringen 

av kvensk kultur 

A 3.4 Økt støtte til museenes arbeid med kvensk kultur og historie, herunder Ruija 

Kvenmuseum – Vadsø 

A 3.5 Videreføre arbeidet med å utvikle tilbudet på kvensk i kirken, herunder kvensk liturgi, 

og inkludere kvensk kultur og kulturkompetanse i kirkens arbeid 

A 3.6 Støtte etableringen av et eget kvensk nasjonalt teater 

A 3.7 Arbeide for tiltak knyttet til nyskapende kvenske kulturuttrykk og kvensk samtidskultur 

 

A 3.8 Arbeide for en økt finansiering og styrking av arbeidet med bevaring, formidling og 

utvikling av kvensk kultur, kunst og design. 
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A 3.9 Kartlegging og synliggjøring av kvensk husflid, håndverks- og mattradisjoner 

A.3.10 Kartlegging, korrekt registrering, sikring og vern av kvenske kulturminner. Endring av 

bestemmelsen i Kulturminneloven knyttet til automatisk fredning for kvenske kulturminner 

A 3.11 Bedre støtte til kvenske kulturarbeidere, både etablerte og de i etableringsfasen 

A 3.12 Årlig markering av Kväänikansan päivä – Kvenfolkets dag 

 

 

———  

 

A 4 Rettigheter 

 

Mål: 

– At norske myndigheter følger opp sine forpliktelser i henhold til den europeiske 

rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter og minoritetsspråkpakten lokalt, 

regionalt og nasjonalt 

– At norske myndigheter ivaretar rettigheter kvenene har etter FNs konvensjon om sivile og 

politiske rettigheter, art 27, FNs barnekonvensjon, art 30 og FNs 

rasediskrimineringskonvensjon 

– Kvenske rettigheter skal utredes og ivaretas 

– Etablering av konsultasjonsmekanismer for det kvenske folket og et nasjonalt organ for 

konsultasjon. Offentlige institusjoner skal forpliktes til å involvere kvenene i saker som 

berører kvenenes interesser 

———  

NKF – RK skal i perioden arbeide for 

 

A 4.1 At arbeidet i kommisjonen for gransking av fornorskingen av de kvenske, skogfinske 

og samiske folk skal i bredde, dybde og geografisk og tidsmessig utstrekning bli en 

forsonende, inkluderende og god prosess der de kvenske stemmene blir hørt 

A 4.2 At det etableres et nasjonalt organ for konsultasjon med kvenene for å sikre at det 

kvenske folket tas med i samråd lokalt, regionalt og nasjonalt i alle saker som angår oss 

A 4.3 Å være representert i utvalg etc ved utarbeidelse av verneplaner og bruk av 

utmarksressurser i kvenske områder, og være en høringsinstans i slike saker og i saker som 

gjelder inngrep og utbygginger i kvenske områder 

A 4.4 Å få en offentlig utredning av kvenenes stilling, rammebetingelser, juridiske og 

politiske rettigheter basert på kvenenes historie. 
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A 4.5 At det etableres en egen statssekretær for nasjonale minoriteter og -saker 

A 4.6 At kvenske interesser blir rettmessig ivaretatt i de nye regionene 

A 4.7 Kvenske barn som blir tatt hånd om av kommunen i barnevernssaker, må plasseres i 

kvenske hjem og få mulighet for opplæring i kvensk språk og kultur. 

 

———  

A 5 Næringspolitisk 

Mål: 

– Utvikling og beskyttelse av næringer basert på kvensk tradisjon og kultur 

– Bruke det kvenske språk til å utvikle handels og næringsmuligheter med finsk-ugriske 

områder 

———  

 

NKF – RK skal i perioden arbeide for: 

A 5.1 Stipendordninger for kvenske håndverkere 

A 5.2 Styrke og sikre rettighetene til fjordfiske for kystbefolkninga, samt arbeide med kvensk 

næringsliv generelt. 

A 5.3 Etablering av stimuleringsordninger som fremmer kvensk næringsliv i kvenske områder 

 

———  

 

A 6 Media og påvirkning 

 

Mål: 

– Økt fokus på det kvenske i alle medier 

– Styrket kunnskap om det kvenske blant politikere, forvalting og opinion. 

–  Styrket tilbud på kvensk språk for alle målgrupper i alle medier 

———  

NKF – RK skal i perioden arbeide for: 

A 6.1 Økt støtte til Ruijan Kaiku slik at Ruijan Kaiku kan bli ukeavis og at Ruijan Kaiku skal 

få driftstøtte over en egen fast post på statsbudsjettet 
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A 6.2 At NRK setter i gang daglige radiosendinger og ukentlige TV-sendinger på kvensk, 

også i samarbeid med YLE, SR og SVT. 

A 6.3 At tilbudet på NRK Kvääni utvides og styrkes 

A 6.4 Etablering av et kvensk kulturtidsskrift og videreføring av tidsskriftet Arina 

A 6.5 Etablering av et riksdekkende medietilbud for kvenske barn og unge både på kvensk og 

norsk, herunder BarneTV og ungdomsprogrammer. Tilbud på kvensk er viktigst og fungerer 

som støtte i språkopplæringen og som språkarena 

A 6.6 Bidra til flere utgivelser rettet mot barn og unge, herunder barnebøker og tegneserier 

A 6.7 Arbeide for økt bruk av kvensk språk og synlighet på sosiale medier.  

 

———  

 

A 7 Internasjonalt  

 

Mål: 

 

– Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Russland.  

 

– Synliggjøring av det kvenske perspektivet i nordområdene 

 

———  

NKF – RK skal i perioden: 

A 7.1 Øke fokuset på kvenene i et nordisk perspektiv 

A 7.2 Bidra til felles kultur- og språkprosjekter med de nordiske samarbeidspartnere 

A 7.3 At NKF – RK er representert der det er naturlig i internasjonalt og nordisk arbeid, feks 

innen det finsk-ugriske språkområdet 

A 7.4 Fremme det kvenske i forbindelse med nordområde-satsinger, samt synliggjøre og 

styrke stillingen som opprinnelig folk på Nordkalotten 

A 7.5 Økt fokus på språk- og kulturfellesskap i finsk-urgriske områder 

———  

 

B NKF – RK som organisasjon 

 

 

NKF – RK skal framstå som en enhetlig, tydelig og samhandlende organisasjon og en 

pådriver for utvikling av kvensk språk, kultur og samfunn. 
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NKF – RK skal være pådriver for 

B 1 Utvikling av organisasjonen 

 

Mål: 

– Alle ledd i organisasjonen skal arbeide som en enhet til det beste for kvenske interesser 

– Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige 

———  

NKF – RK skal i perioden 

B 1.1 Etablere flere lokallag i perioden 

B 1.2 Få minst 100 nye medlemmer 

B 1.3 Være en god støtte for lokallaga i deres virksomhet 

B 1.4 Arbeide for en styrket finansiering for organisasjonen som kan øke bemanningen og 

arbeidskraften i forbundet, i lokallagene og i ungdomsorganisasjonen. 

B 1.5 Styrke og støtte ungdomsorganisasjonen Kvääninuoret - Kvenungdommen i deres 

arbeid og utvikling 

 

B 1.6 Styrke informasjonen ut til medlemmene, og fortsette arbeidet med et veldrevet 

medlemsregister og god oppfølging av nye og gamle medlemmer 

B 1.7 Styrke de faglige utvalgene og støtte opp under utvalgenes arbeid 

B 1.8 Styrke samarbeidet med de andre nasjonale minoritetene i Norge, og styrke arbeidet 

med rettighetene til de andre nasjonale minoritetene. 

B 1.9 Søke samarbeid med kvenske og samiske organisasjoner og institusjoner i Norge i saker 

og prosjekter der det er formålstjenelig for styrke kvenenes sak og i hht NKF – RKs verdier 

og formål 

B 1.10 Ha jevnlige møter med de nordiske søsterorganisasjonene 

B 1.11 Øke bruken av kvensk språk, og synliggjøre språket og kulturen i alle sammenhenger 

B 1.12 Avholde den tradisjonelle kvenske nyttårstalen 

Behandling; 
Vilde Christoffersen Walsø la fram forbundsstyrets forslag. 
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Forslag fra Lindis Møller –Davidsen vedrørende pkt A 1 Utdanning og forskning, Mål, 
tredje delpunkt; og/eller finsk strykes.  Ni personer stemte for å stryke og/eller finsk, 
17 for å beholde det, fem stemte blankt. Forslaget falt. 
 
Forslag fra Lindis Møller-Davidsen vedrørende pkt A 6.1.  Driftsstøtte over egen fast 
post på statsbudsjettet strykes. Tre stemte for å stryke setningen, 19 stemte for å 
beholde setningen. 6 blanke. Forslaget falt. 
 

 

VEDTAK:___ 

 

Forbundsstyrets innstilling til ny Handlingsplan for Norske kveners forbund – 
Ruijan kvääniliitto 2020-2022 vedtatt.  

 

________________________ 

 
 

 

SAK 5; Valg –Vaali  

 

 

Saksopplysninger; 

 

NORSKE KVENERS FORBUND – RUIJAN KVEENILIITTO 
Forslag fra valgkomiteen til landsmøtet 2020 
 

Hvordan har vi jobba 

 

Valgkomiteen gikk i januar 2020 ut til medlemmene i forbundsstyret med varamedlemmer 

med spørsmål om de sier ja til gjenvalg i nåværende verv, og om de vil stille til valg i et nytt 

verv. 

Svarene fra de forespurte ble sendt ut til lokallaga, samtidig som vi ba lokallaga om å 

komme med forslag på medlemmer til forbundsstyret. 

Valgkomiteen har også gått aktivt ut og spurt aktuelle personer om de vil stille til valg 

Oversikten over svara fra nåværende styremedlemmer legges ved. 

Valgkomiteen har fått innspill fra lokallaga i Skibotn, Alta og Tromsø og fra Reidar Harju. 

Valgkomiteen har i sitt forslag tatt utgangspunkt i følgende kriterier: 

• Kjønn 

• Geografi 

• Alder 
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• Forholde kontinuitet – nye krefter 

I tillegg har vi også til en viss grad vektlagt spesiell kompetanse hos de vi foreslår. 

 

Valgkomiteen er kjent med at det foreligger forslag fra landsstyret på vedtektsendring slik 

at velges to nestledere. Valgstyret vil derfor komme med alternative forslag med 

henholdsvis en eller to nestleder(e). 

 

Valgkomiteens forslag alternativ 1 (En nestleder) 

Leder: Kai Petter Johansen, Kvænangen 

Nestleder: Vilde Christoffersen Walsø, Trondheim 

Styremedlemmer: 

Reidar Harju, Asker 

Jan Daleng, Røyken 

Kristin Mellem, Tromsø 

Lindis Møller-Davidsen, Vadsø 

Trond Stubberud, Bodø 

 

Valgkomiteens forslag alternativ 2 (To nestledere) 

Leder: Kai Petter Johansen, Kvænangen 

Nestledere: Vilde Christoffersen Walsø, Trondheim og Reidar Harju , Asker 

Styremedlemmer: 

Jan Daleng, Røyken 

Kristin Mellem, Tromsø 

Lindis Møller-Davidsen, Vadsø 

Trond Stubberud, Bodø 

Varamedlemmer (Felles både for forslag nr 1 og forslag nr 2: 

1. Rune Sundelin, Alta 

2. Line Evensen, Kåfjord 

3. Torbjørn Naimak, Tromsø 

4. Alma, Olsen, Trondheim 

5. Thomas Kjærstad, Mosjøen/Tromsø – Har trukket seg. Valgkommiteen foreslår 

Maija Liisa Bjørklund, Tromsø 

 

Samtlige av de vi har foreslått, har sagt ja til å stille opp. 

 

Noora Ollila  Liss Beth Gjertsen Nyby    Trygg Jakola 

 

Forslag til Valgkomite (alle har takket ja): 

Noora Marie Ollila (leder) 

Anne-Gerd Jonassen 
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Olaf Andersen 

 

Behandling; 

Leder av valgkomiteen Trygg Jakola la fra valgkomiteens innstilling. 

Avstemming om man ønsker en eller to nestledere; to nestledere valgt med 

34 stemmer (en blank) 

Benkeforslag fra Kven Østlandet;  Reidar Harju erstattes med Torbjørn 

Naimak. 26 stemmer for Reidar Harju, 6 stemmer for Torbjørn Naimak, to 

stemte blankt.   

Benkeforslag fra Alta Kvenforening; Trond Stubberud erstattes med Åshild 

Karlstrøm Rundhaug. Tolv stemte for Trond Stubberud, tjue for Åshild 

Karlstrøm Rundhaug. To stemte blankt. 

Benkeforslag fra Alta Kvenforening, Trond stubberud velges inn i 

valgkomiteen istedenfor Olaf B.Andersen.  Olaf trakk sitt kandidatur. 

 

VEDTAK: 

 

Følgende forbundsstyre valgt for 2020- 2022. 

 
Leder:  
Kai Petter Johansen, Kvænangen 
Nestledere:  
Vilde Christoffersen Walsø, Trondheim   
Reidar Harju, Asker 
Styremedlemmer: 
Jan Daleng, Røyken 
Kristin Mellem, Tromsø 
Lindis Møller-Davidsen, Vadsø 
Åshild Karlstrøm Rundhaug, Alta 
 
Varamedlemmer  

6. Rune Sundelin, Alta 

7. Line Evensen, Kåfjord 

8. Torbjørn Naimak, Tromsø 

9. Alma, Olsen, Trondheim 

10. Maija Liisa Bjørklund, Tromsø 

 

Valgkomite; 

Noora Marie Ollila (leder) 
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Anne-Gerd Jonassen 

Trond Stubberud 

 

 

Protokollunderskrivere 

_____________________                                    _________________________ 

Åsne Mellem                                                         Torbjørn Naimak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN FOR NORSKE KVENERS FORBUND – 

RUIJAN KVEENILIITTO 

2020-2022 

Vedtatt av Landsmøtet 21.6.2020 

B. NKF – RK i samfunnet 

 

Å kjenne til og å være trygg på sin egen identitet er et grunnleggende behov hos mennesket. 

NKF vil derfor arbeide for at kvensk blir godt ivaretatt i dagens samfunn. 

 

NKF – RK skal være pådriver for 

———  
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A 1 Utdanning og forskning 

 

Mål:  

 

– Kunnskap om kvener og kvenske forhold (kvensk språk, kultur, samfunn og historie) skal 

synliggjøres og styrkes i norsk barnehage og skole 

 

– Øke kunnskapen om kvenske forhold i majoritetssamfunnet. 

 

– Barn og unge med kvensk bakgrunn skal få tilbud om opplæring i og på kvensk og/eller 

finsk, og om kvensk kultur, samfunn og historie i barnehage og skole. 

 

– At forskning på kvenske forhold skal gi økt kunnskap om kvener, kvensk språk, kultur, 

samfunn og historie 

 

———  

 

 

NKF – RK skal i perioden arbeide for 

 

A 1.1 Endring av opplæringsloven slik at rett til opplæring i kvensk blir en individuell rett for 

kvenske elever i hele landet og at retten også skal gjelde videregående skole  

 

A 1.2 At skolene og kommunene gir kvenske foreldre og elever tilfredsstillende informasjon 

om sine rettigheter i skolen 

 

A 1.3 Etablering av stipendordning for elever som har fullført opplæring i kvensk og/eller 

finsk som andrespråk i grunnskole (etter 10.trinn)  

 

A 1.4 Etablering av stipendordning for elever i videregående skole som velger opplæring i 

kvensk og/eller finsk 

A 1.5 At elever med kvensk og/eller finsk som 2. språk på videregående skole får studiepoeng 

ved språkstudier på universitet/høgskole 

A 1.6 Bokmål, nynorsk, kvensk og/eller finsk og samisk likestilles som sidemål i 

grunnskolen og i videregående opplæring.  

 

A 1.7 Å få kvensk inn som språkfag på flere nivåer i skolen med tilhørende læreplaner, 

tilsvarende som for samisk med samisk nivå 1, 2 og 3.  

 

A 1.8 Endring av barnehageloven angående særlig hensyn til kvenske barn og barnehagens 

ansvar for å legge til rette for at kvenske barn kan utvikle sitt språk og sin kultur.  

 

A 1.9 Etablering og drift av flere kvenske barnehager/kvenske avdelinger i barnehager. 
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A 1.10 Etablere kvenske språkreir i barnehager i flere kvenske kommuner. 

 

A 1.11 Utvikling av flere læremidler for opplæring i kvensk språk, særlig for de øverste 

klassetrinnene. Videre kvalitetsikring og oppdatering av læremidler for alle trinn, hvor 

Kvensk Institutt bør ha en sentral rolle. 

 

A 1.12 Etablering av sentre for fjernundervisning/alternative former for opplæring i kvensk 

som andrespråk. Utvikling av digitale læremidler for alle trinn 

 

A 1.13 Bedre og kvalitetsikret beskrivelse av kvenenens historie, kultur, språk og 

samfunnsforhold i læremidlene i relevante fag i skolen, for å tette dagens kunnskapshull i 

samfunnet. 

 

A 1.14 Flere barnehagelærere og lærere skal få kompetanse i og om kvensk språk, 

kultur, samfunn og historie, samt kunnskap om nasjonale minoriteter og kunnskap om kvensk 

som regions- og minoritetsspråk. Arbeidet med dette skal styrkes i barnehage og skole. 

 

A 1.15 Styrke rekrutteringen av studenter som tar kvensk i lærerutdanningen, samt styrke det 

kvenske innholdet i denne utdanningen. 

 

A 1.16 Opprettelse av kvensk barnehagelærerutdanning og styrke det kvenske innholdet i 

denne utdanningen. Sikre rekrutteringen av studenter som tar kvenske emner i 

barnehagelærerutdanningen, bl.a. gjennom stipendordninger.  

 

A 1.17 At tilbudene og rekrutteringen til høgre utdanning innenfor kvensk språk og kultur 

styrkes. 

 

A 1.18 Styrke forskningen på kvenske forhold. Herunder dokumentasjon og forskning på 

kvenenes betydning for samfunnsutviklingen i Nord-Norge og på Nordkalotten. 

 

A 1.19 Arbeide for å etablere og videreføre Kvääniluusit - Kvenske loser som et permanent 

og nasjonalt formidlingsprosjekt, statlig fullfinansiert og med en egnet fast organisator med 

gode forutsetninger til å drive prosjektet faglig og organisatorisk. 

 

 

 

———  

 

A 2 Språk 

 

Mål: 

 

– At kvensk språk revitaliseres gjennom en statlig helhetlig, tilstrekkelig finansiert plan for 

revitalisering av kvensk språk. 

– At norske myndigheter iverksetter de tiltak og rettigheter kvenene har etter det europeiske 

språkcharteret – lokalt, regionalt og nasjonalt 



________________________________________________________ 

Protokoll LANDSMØTET 
NORSKE KVENERS FORBUND – RUIJAN KVÄÄNILITTO 

__________________________________________________________________________ 
 

26 

 

– Kvensk språk heves til trinn tre i henhold til det europeiske språkcharteret – i likhet med 

søsterspråket meänkieli i Sverige 

——— 

NKF – RK skal i perioden arbeide for 

A 2.1 Etablering og drift av kvenske språksentre i alle aktuelle kommuner, og at eksisterende 

språk- og kultursentre skal få driftstøtte over egne faste poster på statsbudsjettet 

 

A 2.2 At offentlig informasjon som er viktig for allmennheten og offentlig informasjon som 

berører kvener og kvenske interesser også skal utgis på kvensk.  

A.2.3 Igangsetting av kvenske språkkurs på ulike nivå og for flere målgrupper 

 

A 2.4 Arbeide for styrket voksenopplæring i kvensk språk bl.a. gjennom studieforbund 

A 2.5 Involvering av språkbrukere i innsamling av kvenske ord og uttrykk som bidrar til 

utvikling og styrking av det kvenske språket 

 

A 2.6 Videreføre innsamling, bruk og synliggjøring av kvenske stedsnavn 

 

A 2.7 Skilting på kvensk i aktuelle geografiske områder, herunder skilting på vei og på 

offentlige institusjoner  

A 2.8 Årlig markering av Kväänin kieliviikko - Kvensk språkuke og Kväänin kielipäivä - 

Kvensk språkdag.  

 

———  

 

A 3 Kultur 

 

Mål: 

 

– Skape større bevisstgjøring om og styrking av den kvenske kulturen 

 

– At den kvenske kulturen synliggjøres sterkere som en del av den norske kulturarven 

 

– Økt finansiering av kvensk kultur 

———  

NKF – RK skal i perioden arbeide for 

A 3.1 Oppretting av et kvensk kulturfond. At midler til kvensk kultur må økes på 

statsbudsjettet og gis over en fast post. 

A 3.2 Sikring av levedyktige kvenske festivaler og øvrige kulturarrangementer 
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A 3.3 Økt støtte til eksisterende og realisering av nye kvenske kultursentre, herunder til 

Kainun institutti - Kvensk institutt for å kunne ivareta sitt nasjonale ansvar for revitaliseringen 

av kvensk kultur 

A 3.4 Økt støtte til museenes arbeid med kvensk kultur og historie, herunder Ruija 

Kvenmuseum – Vadsø 

A 3.5 Videreføre arbeidet med å utvikle tilbudet på kvensk i kirken, herunder kvensk liturgi, 

og inkludere kvensk kultur og kulturkompetanse i kirkens arbeid 

A 3.6 Støtte etableringen av et eget kvensk nasjonalt teater 

A 3.7 Arbeide for tiltak knyttet til nyskapende kvenske kulturuttrykk og kvensk samtidskultur 

 

A 3.8 Arbeide for en økt finansiering og styrking av arbeidet med bevaring, formidling og 

utvikling av kvensk kultur, kunst og design. 

 

A 3.9 Kartlegging og synliggjøring av kvensk husflid, håndverks- og mattradisjoner 

A.3.10 Kartlegging, korrekt registrering, sikring og vern av kvenske kulturminner. Endring av 

bestemmelsen i Kulturminneloven knyttet til automatisk fredning for kvenske kulturminner 

A 3.11 Bedre støtte til kvenske kulturarbeidere, både etablerte og de i etableringsfasen 

A 3.12 Årlig markering av Kväänikansan päivä – Kvenfolkets dag 

 

 

———  

 

A 4 Rettigheter 

 

Mål: 

– At norske myndigheter følger opp sine forpliktelser i henhold til den europeiske 

rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter og minoritetsspråkpakten lokalt, 

regionalt og nasjonalt 

– At norske myndigheter ivaretar rettigheter kvenene har etter FNs konvensjon om sivile og 

politiske rettigheter, art 27, FNs barnekonvensjon, art 30 og FNs 

rasediskrimineringskonvensjon 

– Kvenske rettigheter skal utredes og ivaretas 

– Etablering av konsultasjonsmekanismer for det kvenske folket og et nasjonalt organ for 

konsultasjon. Offentlige institusjoner skal forpliktes til å involvere kvenene i saker som 

berører kvenenes interesser 
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———  

NKF – RK skal i perioden arbeide for 

 

A 4.1 At arbeidet i kommisjonen for gransking av fornorskingen av de kvenske, skogfinske 

og samiske folk skal i bredde, dybde og geografisk og tidsmessig utstrekning bli en 

forsonende, inkluderende og god prosess der de kvenske stemmene blir hørt 

A 4.2 At det etableres et nasjonalt organ for konsultasjon med kvenene for å sikre at det 

kvenske folket tas med i samråd lokalt, regionalt og nasjonalt i alle saker som angår oss 

A 4.3 Å være representert i utvalg etc ved utarbeidelse av verneplaner og bruk av 

utmarksressurser i kvenske områder, og være en høringsinstans i slike saker og i saker som 

gjelder inngrep og utbygginger i kvenske områder 

A 4.4 Å få en offentlig utredning av kvenenes stilling, rammebetingelser, juridiske og 

politiske rettigheter basert på kvenenes historie. 

A 4.5 At det etableres en egen statssekretær for nasjonale minoriteter og -saker 

A 4.6 At kvenske interesser blir rettmessig ivaretatt i de nye regionene 

A 4.7 Kvenske barn som blir tatt hånd om av kommunen i barnevernssaker, må plasseres i 

kvenske hjem og få mulighet for opplæring i kvensk språk og kultur. 

 

———  

A 5 Næringspolitisk 

Mål: 

– Utvikling og beskyttelse av næringer basert på kvensk tradisjon og kultur 

– Bruke det kvenske språk til å utvikle handels og næringsmuligheter med finsk-ugriske 

områder 

———  

 

NKF – RK skal i perioden arbeide for: 

A 5.1 Stipendordninger for kvenske håndverkere 

A 5.2 Styrke og sikre rettighetene til fjordfiske for kystbefolkninga, samt arbeide med kvensk 

næringsliv generelt. 

A 5.3 Etablering av stimuleringsordninger som fremmer kvensk næringsliv i kvenske områder 

 

———  
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A 6 Media og påvirkning 

 

Mål: 

– Økt fokus på det kvenske i alle medier 

– Styrket kunnskap om det kvenske blant politikere, forvalting og opinion. 

–  Styrket tilbud på kvensk språk for alle målgrupper i alle medier 

———  

NKF – RK skal i perioden arbeide for: 

A 6.1 Økt støtte til Ruijan Kaiku slik at Ruijan Kaiku kan bli ukeavis og at Ruijan Kaiku skal 

få driftstøtte over en egen fast post på statsbudsjettet 

A 6.2 At NRK setter i gang daglige radiosendinger og ukentlige TV-sendinger på kvensk, 

også i samarbeid med YLE, SR og SVT. 

A 6.3 At tilbudet på NRK Kvääni utvides og styrkes 

A 6.4 Etablering av et kvensk kulturtidsskrift og videreføring av tidsskriftet Arina 

A 6.5 Etablering av et riksdekkende medietilbud for kvenske barn og unge både på kvensk og 

norsk, herunder BarneTV og ungdomsprogrammer. Tilbud på kvensk er viktigst og fungerer 

som støtte i språkopplæringen og som språkarena 

A 6.6 Bidra til flere utgivelser rettet mot barn og unge, herunder barnebøker og tegneserier 

A 6.7 Arbeide for økt bruk av kvensk språk og synlighet på sosiale medier.  

 

———  

 

A 7 Internasjonalt  

 

Mål: 

 

– Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Russland.  

 

– Synliggjøring av det kvenske perspektivet i nordområdene 

 

———  

NKF – RK skal i perioden: 

A 7.1 Øke fokuset på kvenene i et nordisk perspektiv 

A 7.2 Bidra til felles kultur- og språkprosjekter med de nordiske samarbeidspartnere 
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A 7.3 At NKF – RK er representert der det er naturlig i internasjonalt og nordisk arbeid, feks 

innen det finsk-ugriske språkområdet 

A 7.4 Fremme det kvenske i forbindelse med nordområde-satsinger, samt synliggjøre og 

styrke stillingen som opprinnelig folk på Nordkalotten 

A 7.5 Økt fokus på språk- og kulturfellesskap i finsk-ugriske områder 

———  

 

B NKF – RK som organisasjon 

 

 

NKF – RK skal framstå som en enhetlig, tydelig og samhandlende organisasjon og en 

pådriver for utvikling av kvensk språk, kultur og samfunn. 

 

NKF – RK skal være pådriver for 

B 1 Utvikling av organisasjonen 

 

Mål: 

– Alle ledd i organisasjonen skal arbeide som en enhet til det beste for kvenske interesser 

– Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige 

———  

NKF – RK skal i perioden 

B 1.1 Etablere flere lokallag i perioden 

B 1.2 Få minst 100 nye medlemmer 

B 1.3 Være en god støtte for lokallaga i deres virksomhet 

B 1.4 Arbeide for en styrket finansiering for organisasjonen som kan øke bemanningen og 

arbeidskraften i forbundet, i lokallagene og i ungdomsorganisasjonen. 

B 1.5 Styrke og støtte ungdomsorganisasjonen Kvääninuoret - Kvenungdommen i deres 

arbeid og utvikling 

 

B 1.6 Styrke informasjonen ut til medlemmene, og fortsette arbeidet med et veldrevet 

medlemsregister og god oppfølging av nye og gamle medlemmer 

B 1.7 Styrke de faglige utvalgene og støtte opp under utvalgenes arbeid 

B 1.8 Styrke samarbeidet med de andre nasjonale minoritetene i Norge, og styrke arbeidet 

med rettighetene til de andre nasjonale minoritetene. 



________________________________________________________ 

Protokoll LANDSMØTET 
NORSKE KVENERS FORBUND – RUIJAN KVÄÄNILITTO 

__________________________________________________________________________ 
 

31 

 

B 1.9 Søke samarbeid med kvenske og samiske organisasjoner og institusjoner i Norge i saker 

og prosjekter der det er formålstjenelig for styrke kvenenes sak og i hht NKF – RKs verdier 

og formål 

B 1.10 Ha jevnlige møter med de nordiske søsterorganisasjonene 

B 1.11 Øke bruken av kvensk språk, og synliggjøre språket og kulturen i alle sammenhenger 

B 1.12 Avholde den tradisjonelle kvenske nyttårstalen 


