
 

 

 LANDSSTYREMØTET 
NORSKE KVENERS FORBUND-RUIJAN KVEENILITTO 

VIDEOKONFERANSE 18.4.2020 

 
Protokoll   

 

 
 

PROGRAM  
______________________________________________________ 

LANDSSTYREMØTET 
NORSKE KVENERS FORBUND/RUIJAN KVEENILITTO 

VIDEOKONFERANSE 18.4.2020 
 
Dette landsstyremøtet holdt for å få godkjent årsregnskap, budsjett og årsmelding. 
Vi skulle egentlig avholdt et Landsmøtet, men måtte avlyse dette p.g.a.  
reiserestriksjoner som følge av korona-pandemien.  Landsmøtet holdes som 
videokonferanse 21.6.2020. 
 
  

 
Saksliste – Asialista ; 

 
SAK 1; Konstituering.  
SAK 2; Styrets beretning 
SAK 3; Regnskap 2019 
SAK 4; Budsjett 2020 

  



 

 

 

DELEGATER 
NR REPRESENTERER DELEGAT V  

1 Forbundsstyret Hilja Huru  V  

2 Forbundsstyret Jan Daleng V  

 Forbundsstyret Bernt Isaksen   

3 Forbundsstyret Evy Basso  V  

4 Forbundsstyret Anne Gerd Jonassen V  

5 Forbundsstyret Olaf B. Andersen V  

6 Forbundsstyret Trond Stubberud V  

7 Tromsø Kvenforening Torbjørn Naimak V  

8 Nord Varanger Kvenforening Jens Pedersen V  

9 Børselv Kvenforening Egil Borch V  

10 Midt-Norge Kvenforenng  Vilde Christoffersen Walsø V  

11 Lakselv Kvenforening Liv Annie Johansen V  

12 Alta Kvenforening Grete Alise Niilima Monsen V  

13 Kvænangen Kvenforening Kai Petter Johansen V  

14 Tromsø Norsk-Finsk Forening Rita Saukko V  

15 Qvän Østlandet Nils Einar Ørnebakk V  

16 ITU – Kvensk Teater Trupp Tove Reibo V  

 Kåfjord kvenforening Forfall   

17 Skibotn Kvenforum Oddvar A. Ørnebakk V  

18 Kveeninuoret Nora Ollila V  

19 Frie kandidater – uten lokallagstilknytning Reidar Harju V  
 
 
Øvrige 

 REPRESENTERER NAVN MERKNAD 

 NKF/RK Ivar Johnsen Generalsekretær 

 NKF/RK Tomi Vaara Ansatt - Konsulent 

 Ruijan Kaiku Heidi Niilima Monsen Journalist 

    

 

Totalt 19 av 21 delegater deltok. 

________________________________________________________ 
 

 
SAK 1; Konstituering - Avvaaminen 
 

 Opprop; Se over, 19 av 21 delegater deltok på møtet. 
 
VEDTAK: 

 
 Valg av møteledere (2):  Hilja Huru og Tomi Vaara 
 Valg av møtesekretærer (2):  Ivar Johnsen og Jan Daleng 
 Valg av protokollunderskrivere (2) Reidar Harju og Tove Reibo 
 

Enstemmig vedtatt. 

 



 

 

SAK 2;  Styrets beretning - Styyrin selvitys 

 

 
Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak; 

 

LANDSSTYREMØTET godkjenner styrets beretning for 2018-2020.  

 

 

Saksopplysninger/behandling; 

Styrets beretning ble behandlet.  Lokallagenes årsmeldinger samles i et eget 

vedlegg når de kommer inn. Endringer foretatt etter kommentarer i vedlagt 

Styrets beretning. 

 

VEDTAK: 

 

Landsstyret godkjenner styrets beretning for 2018-2020,  med 
kommentarer.   
 

Enstemmig vedtatt. 
 

________________________________________________________ 
SAK 3; Regnskap -Ekonominen selvitys 
 

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak; 

 

LANDSSTYREMØTET godkjenner regnskapet. 

 

Saksopplysninger; 

Regnskap for 2019 var lagt ved som vedlegg. 

 
Økonomi 

Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 52.236.- Vi ble nødt til å redusere 
kostnadene for 2019 for å kunne ha midler til lønnsutbetaling for første måned i 2020. 
Forbundsstyret har vært svært sparsommelig i forhold til forbundsstyremøter, og kun 
tre fysiske styremøter ble avholdt i perioden mellom landsstyremøtene. Vi har 
imidlertid deltatt på mange møter med ulike offentlige instanser, og dette krever mye 
av vår økonomi. Prosjektmidler til kveenungdommen har gjort at denne 
organisasjonen har kunnet vokse og utvikle seg, og dette har også medført reduserte 
kostnader for NKF. Utgiftene til regnskapsføring økte, som en følge av skifte av 
regnskapsfører. 
 
Likviditeten ved årsskiftet var brukbar, men da vi ikke fikk driftsmidler fra staten før i 
mars fikk vi likevel problemer med å utbetale lønn.  Dette ble løst ved at vi lånte 
prosjektmidler fra Kolme-prosjektet til lønnsmidler for februar og mars.    
 



 

 

Opprettelse av medlemsregisteret har krevd mye arbeidsinnsats og økte kostnader.   
 
Vi er etter hvert blitt en betydelig aktør på det nasjonale plan for minoritetspolitikk. 
Det gjenspeiles ikke på tildelingene fra det offentlige. Tilskuddene er langt fra 
fredsstillende for å utføre de arbeidsoppgaver som forventes av forbundet, og som er 
nødvendig for å ivareta kvenske interesser. Årene 2012 til 2019 har det vært en reell 
nedgang i grunnstøtten fra staten, samtidig som arbeidsmengden er økt drastisk for 
både administrasjon og forbundsstyre. 
Regnskapet har vært ført av Anita Trondsen, og er revidert av Revicom ved Halgeir 
Hemmingsen, Tromsø. 
 
Revisjonsberetningen var ikke til Landsstyremøtet, den sendes ut så snart den er 
mottatt. 

 

VEDTAK: 

 

Landsmøtet godkjenner regnskapet med forbehold om revisors 

godkjenning.  Prosjektregnskapene sendes ut til lagene etter hvert som de 

er klare. 

 

Enstemmig vedtatt. 
 

SAK 4; Budsjett 
 

Saksopplysninger - behandling; 

 

Vi har ikke fått noen reel økning i driftsstøtte fra staten, slik at det ikke er rom 

for noen store økninger på noen av postene.  Tallene er justert i forhold til 

regnskapet for 2019.  Situasjonen med korona-viruset vil trolig påvirke 

regnskapet for 2020 med noe reduserte reisekostnader.  Dette er ikke lagt inn i 

budsjettet.  Vi har søkt om midler til kvenungdommen, og dette er tatt inn i 

budsjettet med forbehold om at vi får tildelt støtte. Budsjettet ble behandlet, og 

flere endringer foretatt.  Forbundsstyret reviderer budsjettet så snart alle 

kostnader er klare.    

 

VEDTAK: 

 

Vedlagt budsjettet for 2020 godkjennes av Landsstyremøtet.   

 
Enstemmig vedtatt. 

 
Protokollunderskrivere; 
________________     ________________ 
Reidar Harju      Tove Reibo  


