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PROGRAM  
______________________________________________________ 
Møtet foregikk på Thon Hotell City, Alta.  

 

Lørdag - Lauantai 

Kl. 11.00  Åpninga av landsmøtet 

Kl. 11.10 Foredrag, livestreaming fra STR-Ts årskongress: 

Toornionlaaksolainen – ei homojeeninen kansalinen minuriteetti. 

Fil.toht. Curt Persson selittää esitutkimustyöstä – valtion väkivaltaa 

toornionlaaksolaisia kohi. 

Tornedaling – en icke homogen nationell minoritet. 

Fil.dr. Curt Persson föreläser om arbetet med förstudien – statens 

övergrepp på tornedalingar. 

Kl. 12.15 Foredrag: Riksantikvarens fredningsstrategi for kvenske 

kulturminner utgangspunkt i arbeidet i Troms v/ Bente Nordhagen, 

Spesialrådgiver, KUL Kulturarv og miljø, Troms fylkeskommune 

Kl. 13.00 Sak 1 Konstituering – Hilsninger - Tervehdykset. 

Kl. 13.15 Lunch - Keskipäivä 

Kl. 14.00 Start med Saksliste - Asialista 

Kl. 15.15 Kaffepause - Kaffipaussi 

Kl. 15.45 Videre arbeid med saksliste  

Kl. 17.15 Kaffepause - Kaffipaussi 

Kl. 17.30 Videre arbeid med saksliste 

Kl. 18.30 Avslutning - Lopetus 

Kl. 19.30 Middag med kulturinnslag og utdeling av priser.  

Murkina, kulttuuriprogrami ja palkintojen jakaminen 

 

Søndag - Sunnuntai 

Kl. 09.00 Videre arbeid med saksliste; valg og resolusjoner 

Asialista; vaali ja päätöslauselmat/päätössanat 

Kl. 13.00 Avslutning - Liittokokkouksen päättäminen 

Kl. 13.30 Lunch – Keskipäivä 
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Saksliste – Asialista ; 

Sak 1  Konstituering - Avvaaminen 

Sak 2  Styrets beretning - Styyrin selvitys 

Sak 3  Regnskap -Ekonominen selvitys 

Sak 4  Vedtekter - Liiton säännöt 

Sak 5  Kontingent – Jäsenmakso 

Sak 6  Handlingsplan - Toimintaplaani 

Sak 7  Kommisjon for gransking av fornorskingen 

Sak 8  Budsjett - Budjetti 

Sak 9  Resolusjoner- Päätöslauselmat/päätössanat 

Sak 10 Valg –Vaali 
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SAK 1; Konstituering - Avvaaminen 
 

Opprop; 
NR REPRESENTERER DELEGAT 

1 Forbundsstyret Hilja Huru  

2 Forbundsstyret Trygg Jakola 

3 Forbundsstyret Beate Wilhelmsen 

4 Forbundsstyret Olaf B Andersen (v)  

5 Forbundsstyret Evy Basso  

6 Forbundsstyret Nora M, Ollila 

7 Forbundsstyret Liss Beth Gjertsen Nyby 

8 Alta Qvænforening Grete Alise Nilima Monsen     
9 Alta Qvænforening Åshild Karlstrøm Rundhaug     
10 Alta Qvænforening Bjørn-Christian Johansen      
11 Alta Qvænforening Alf Einar Hansen        
12 Kveeninuoret Thomas Kjærstad      
13 Kven Østlandet Anne Wilhelmsen     
14 Kven Østlandet Geir Johan Nilsen      
15 Kven Østlandet Trond Stubberud       
16 Kven Østlandet Nils-Einar Ørnebakk Forfall 
17 Nord-Varanger Kvenforening Jørgunn Wikstrøm      
18 Nord-Varanger Kvenforening Bente Jonassen        
19 Nord-Varanger Kvenforening Solveig Methi              
20 Nord-Varanger Kvenforening Jens Pedersen 

21 Ruijan kväänit – Lemmijokilaiset    Arne Gustav Sorgmunter       
22 Ruijan kväänit – Lemmijokilaiset    Liv Annie Johansen 

23 Ruijan kväänit – Lemmijokilaiset    Svanhild Paulsen       
24 Ruijan kväänit – Pyssyjokilaiset    Egil Ansgar Borch      
25 Ruijan kväänit – Pyssyjokilaiset    Sverre Gunvald Josefsen 

26 Ruijan kväänit – Pyssyjokilaiset    Nanna Salamonsen  
27 Ruijan kväänit – Pyssyjokilaiset    Solveig Samuelsen   
28 Tana Kvenforening Thormod Holti            
29 Tana Kvenforening Alf Steinar Børresen 

30 Tana Kvenforening Hedvig Johnsen         
31 Tromsø Kvenforening Bernt Isaksen              
32 Tromsø Kvenforening Helge Huru  
33 Tromssan ruijansuomalainen Yhdistys Anne Mäkinen           
34 Tromssan ruijansuomalainen Yhdistys Hilkka Hassinen         
35 Tromssan ruijansuomalainen Yhdistys Laura Jaakola              
36 Trøndelag   Vilde Christoffersen Walsø        
37 Tromsø Kvenforening Nils Petter Aanesen 
38 Kvænangen Qven og sjøsamisk f.              Anne Gerd Jonassen 
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39 Kvænangen Qven og sjøsamisk f.              Kai Petter Johansen 
40 Kvænangen Qven og sjøsamisk f.              Rune Bjerkli 
   
   

38 delegater (+ en kom etter opprop) 

 

VEDTAK: 

 

 

 Valg av møteledere (2): Trygg Jakola og Beate Wilhelmsen 

 

 

 

 Valg av møtesekretærer (2): Liss Beth Gjertsen Nyby og Trond Stubberud 

 

 

 

 Valg av redaksjonskomité (3): 

Kai Petter Johansen, Jørgunn Wikstrøm og Geir Johan Nilsen 

 

 

 

 Valg av protokollunderskrivere (2): Nils Petter Aanesen og Evy Basso 

 

 

 
  



________________________________________________________ 

LANDSMØTET 
NORSKE KVENERS FORBUND – RUIJAN KVEENILITTO 

ALTA 14.-15.4.2018 
__________________________________________________________________________ 
 

6 

 

 

 
SAK 2; _ Styrets beretning - Styyrin selvitys 

 

 
Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak; 

 

LANDSMØTET godkjenner styrets beretning for 2016-2018.  

 

 

Saksopplysninger; 

Styrets beretning sendt ut i forkant av landsmøtet, og ble levert ut på 

LANDSMØTET. Utdrag av lokallagenes årsmeldinger var 

innbakt i forbundets årsmelding.  

 

Behandling; 

A2,2. Tillegg; Varangerhalvøya Nasjonalpark 

Utgår;  Nettsidene til kvinnenettverket finnes under www.kvener/no/kvener 

Rettelse; s52; Ruijaan äjän paika blir riktig 

S 10; Norsk Finsk forening i Tromsø 

 

 

VEDTAK: 

 

LANDSMØTET godkjenner styrets beretning for 2016-2018.  

 

Enstemmig vedtatt 
 

 

 
  

 

 

http://www.kvener/no/kvener
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________________________________________________________ 
 

SAK 3; Regnskap -Ekonominen selvitys 

 

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak; 

 

LANDSMØTET godkjenner regnskapet. 

 

Saksopplysninger; 

Regnskap for 2017 er lagt ved som vedlegg. 

 

Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr. 32.165.- Forbundsstyret har vært 

sparsommelig i forhold til forbundsstyremøter, men 2017 var et særdeles aktivt 

år i forhold til andre møter, først og fremst med ulike offentlige myndigheter, 

noe som har medført en kraftig vekst i kostnader til møtevirksomhet. Dette har 

også medført en dobling av lønn og godtgjørelser til forbundsstyret. Husleia økte 

som en følge av opprettelse av nytt kontor i Vadsø, men dette er kostnader som 

blir kraftig redusert fra og med 2018. Overskuddet fra 2016 gjør at likviditeten 

nå er tilfredsstillende. 

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 2017 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 Stensby Regnskap, Tromsø og er revidert av Alfa 

Revisjon, Tromsø. 

 

 

 

VEDTAK: 
 

Landsmøtet godkjenner regnskapet forutsatt revisors godkjenning. 

Enstemmig vedtatt. 

 

  



________________________________________________________ 

LANDSMØTET 
NORSKE KVENERS FORBUND – RUIJAN KVEENILITTO 

ALTA 14.-15.4.2018 
__________________________________________________________________________ 
 

8 

 

_______________________________________________________ 
 

Sak 4; Vedtekter - Liiton säännöt  
 

 

Forb undsstyrets innstilling/forslag til vedtak; 

 

Saksopplysninger; 

Forbundsstyret har gjort flere justeringer og har følgende endringsforslag til 

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

formuleringer fjernes: 
 

Vedtekter 

 

Vedtektene ble sist endret på Landsmøtet i Alta/Alattio 16.-17.4. 2016. 

 

§ 1 Navn 

Forbundets navn er Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF – RK) 

 

§ 2 Organisasjonsområde 

NKF – RK er en landsomfattende organisasjon 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. 

 

§ 3 Formål 

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har som formål å arbeide for å bedre og 

fremme kvenenes og de finskættedes stilling og rettigheter, sosialt og kulturelt og økonomisk, 

samt styrke kvensk språk og synliggjøre kvenenes historie og kvenene som folk. 

 

§ 4 Medlemskap 

Medlemskap oppnås gjennom innmelding til lokallag eller direkte til organisasjonen. 

Utmelding skal være skriftlig. 

 

§ 5 Kveeninouret 

Kveeninuoret — Kvenungdommen er det landsdekkende ungdomsnettverket tilknyttet NKF – 

RK. Medlemskap i Kveeninuoret er inntil fylte 35 år.  

 

§ 6 Kontingent 

Den innbetalte kontingenten gjelder for kalenderåret og fastsettes av landsmøtet. 

 

§ 7 Forbundsstyret  

Landsmøtet velger forbundsstyre bestående av leder, nestleder og fem styremedlemmer. 
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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 kan velge medlemmer til utvalg. Representant for Kveeninuoret har møte-, 

forslags- og talerett i forbundsstyret. 

 

§ 8 Landsstyret 

Landsstyret består av forbundsstyrets syv medlemmer, samt en representant fra hver av de 

godkjente lokallagene. 

 

Landsstyremøte holdes i de år det ikke er landsmøte. 

 

Landsstyret er i perioden mellom landsmøtene organisasjonens høyeste organ. Landsstyret 

behandler årsberetning, regnskap og budsjett i årene uten landsmøte. 

 

Forbundsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsstyremøte når det er påkrevet. 

 

§ 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) 

● 25-75 medlemmer: 2 delegater + 1 (landsstyremedlem) 

● 75-150 medlemmer: 3 delegater + 1 (landsstyremedlem) 

● 150+ medlemmer: 4 delegater + 1 (landsstyremedlem) 

● Direkte medlemmer velger delegater etter uravstemning etter samme nøkkeltall som 

lokallagene. 

● Det landsomfattende ungdomsnettverket Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk 

(KUN) 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. Ved sStemmelikhet har møteleder dobbeltstemme, unntatt ved valg, 
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hvor stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Inviterte gjester og observatører har 

talerett. 

____________________________________________________________________ 

 

 

§ 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. 

● Uttalelser. 

 

 

§ 11 Ekstraordinært landsmøte 

Ekstraordinært landsmøte skal holdes med 30 dagers varsel når 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 Firmategning og forvaltning 

Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte (kontrasignere) sammen med leder. 

Forbundets likvider og eventuelle verdipapirer skal være anbrakt i bank. 

 

§ 13 Revisjon 

Alle regnskaper skal være undertegnet av forbundets leder og regnskapsfører og den revisor 

som har revisjonsansvar. Revisor skal være offentlig autorisert. 

 

§ 14 Vedtektsendringer 

Vedtektene kan bare oppheves eller endres etter vedtak på landsmøtet med minst to tredjedels 

flertall. 

 

§ 15 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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VEDTAK: 

Pgf 5;  Du kan være medlem i kveeninuoret ut året du fyller 35 år.   

Enstemmig vedtatt. 

Pgf 9; 1-25 – 1,  26-75 – 2, 76-150 – 3, 151+ -4.  

Enstemmig vedtatt. 

Pgf 3; 

Forbundet trekker sitt forslag og stemmer over innkomne forslag; 

1) 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.  Forslag fra Geir Johan Nilsen.  28 stemmer. 

2) Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har som formål å arbeide 

for å bedre og fremme kveners og de finskættedes stilling og rettigheter, 

sosialt og kulturelt. Likeså å styrke kvensk språk og synliggjøre kvenenes 

historie og historie som folk. Forslag fra Evy Basso og Vilde Walsøe.  9 

stemmer. 

Forslag 1 vedtatt med 28 stemmer. 
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SAK 5; Kontingent – Jäsenmakso 
 

 

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak; 

 

Saksopplysninger; 
Ved innføring av sentralt medlemssystem og felles system for innmelding i forbundet 

er det ønskelig med samme kategorier for medlemmer for alle lokallag under NKF-

RK. 
 

Forbundsstyret har to forslag til kontingent gjeldende fra 2018. Alternativ 1 er en 

økning fra dagens sats som er i tråd med kontingenten i mange lokallag i dag. 

Alternativ 2 er uendret fra dagens sats, og er i tråd med ønsket om at det skal være lav 

terskel for å bli medlem. Dette kan gi vel så stor økonomisk uttelling for Forbundet i 

tillegg til en større tyngde i form av større medlemsmasse.  

Lokallag kan legge på ekstra kontingent på alle kategorier bortsett fra Ungdom mot 

kjøp av et regnskapsprogram i systemet for medlemsregistrering (30 kr per måned). 

Liss Beth Gjertsen Nyby vil demonstrere systemet med medlemsregisteret. 
 

 

Alternativ 1: 

Ordinært medlemskap 150,- 

Ungdom 50,- (Frem til og med fylte 35 år. Gir medlemskap i Kveeninuoret.) 

Honnør 100,-. (Fra fylte 67 år eller ved dokumentasjon på førtidspensjon eller 

mottaker av trygd.) 

Familie 300,-. (Inntil to voksne med barn) 
 

 

Alternativ 2: 

Ordinært medlemskap 100,- 

Ungdom 50,- (Frem til og med fylte 35 år. Gir medlemskap i Kveeninuoret.) 

Honnør 50,-. (Fra fylte 67 år eller ved dokumentasjon på førtidspensjon eller mottaker 

av trygd.) 

Familie 200,-. (Inntil to voksne med barn) 
 

 

Merknader:  

● Inntil fylte 35 år kan unge medlemmer være tilknyttet sine foreldres 

familiemedlemsskap. 
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● Alle medlemmer under 35 år blir automatisk tilknyttet Kveeninuoret, som er 

landsdekkende. Det er mulig å reservere seg mot dette om man ikke ønsker å være 

tilknyttet Kveeninuoret. 

● Medlemskontingenten for medlemmer i ungdomskategorien som er tilknyttet et 

lokallag går til lokallaget, ikke til Kveninuoret. 

● Lokallag kan ikke legge på ekstra kontingent på ungdomskategorien ut over sats 

fastsatt av Landsmøtet. 

 

 

VEDTAK: 

Alternativ 2 vedtatt mot 2 stemmer 

Honørbetegnelsen vedtatt mot 12 stemmer 

Familebetegnelsen vedtatt mot 12 stemmer 

Merknader vedtatt mot 3 stemmer 
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SAK 6; Handlingsplan - Toimintaplaani 
 

 

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak; 

 

Saksopplysninger;  

Forslag til ny handlingsplan, utarbeidet etter innspill fra forbundsstyret, utvalg 

og enkelte lokallag lagt fram. 

 

Handlingsplan 
for 

Norske Kveners Forbund 

Ruijan Kveeniliitto 

2018 – 2020 

 

 

 

 

 



________________________________________________________ 

LANDSMØTET 
NORSKE KVENERS FORBUND – RUIJAN KVEENILITTO 

ALTA 14.-15.4.2018 
__________________________________________________________________________ 
 

15 
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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 

Mål: 

- Kunnskap om kvener skal synliggjøres i norsk barnehage og skole 

- Barn og unge med kvensk bakgrunn skal få tilfredsstillende opplæring 

i kvensk og/eller finsk språk og om kvensk kultur i barnehage og i skole 

 

Tiltak: 

NKF-RK skal i perioden arbeide for  

A 1.1 Utvikling av flere læremidler for kvensk språk og om kvensk kultur 

og samfunnsforhold 

A 1.2 Flere barnehagelærere og lærere skal få kompetanse i og om kvensk 

språk, kultur og historie, samt nasjonale minoriteter, og styrke arbeidet 

med dette i barnehage og skole. 

A 1.3a) Endring av opplæringsloven slik at rett til opplæring i kvensk blir 

en individuell rett for kvenske barn i hele landet 

A 1.3b) Endring av barnehageloven angående særlig hensyn til kvenske 

barn og ansvaret for å legge til rette for at kvenske barn kan sikre og 

utvikle sitt språk og sin kultur. Følge opp arbeidet med rammeplanen. 

A 1.4 Videreføring av en losordning for kvensk ungdom 

A 1.5 Etablering av stipendordning for elever i videregående skole som 

velger opplæring i kvensk og/eller finsk 

A 1.6 At elever med kvensk og/eller finsk som 2. språk på videregående 

skole får studiepoeng ved språkstudier på universitet/høgskole 

A 1.7 Styrket forskning på kvenske forhold 
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A 1.8 At tilbudene i høgre utdanning innenfor kvensk språk og kultur 

styrkes 

A 1.9 Bokmål, nynorsk, kvensk og/eller finsk og samisk likestilles som 

sidemål i grunnskolen. 

A 1.10 Etablering og drift av kvenske barnehager og kvenske avdelinger i 

barnehager 

A 1.11 Etablere kvenske språkreir i barnehager i alle kvenske kommuner 

A 1.12 At skolene og skoleeierne gir kvenske foreldre og elever 

tilfredsstillende informasjon om sine rettigheter i skolen 

A1.13 Egen læreplan i kvensk i grunnskolen og videregående opplæring, 

og følge opp arbeidet med fagfornyelsen og revideringen av læreplanene 

A1.14 Egen kvensk lærerutdanning og styrke kvensk i lærerutdanningen 

 

 

A 2 Språk 

Mål:  

- 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 

 

Tiltak: 

NKF-RK skal i perioden arbeide for: 

A 2.1 Etablering og drift av kvenske språksentra i kvenske kommuner, og 

at eksisterende språk- og kultursentra skal få driftstøtte over en egne faste 

poster på statsbudsjettet 

A 2.2 Videreføre innsamling og bruk av kvenske stedsnavn 

A 2.3 Fortsatt innsamling av kvenske ord og uttrykk 

A 2.4 Skilting på kvensk i aktuelle geografiske områder, herunder skilting 

på vei, på offentlige institusjoner og offentlig informasjon 
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A.2.5 Igangsetting av ulike former for språkkurs i kvensk språk 

A 2.6 Arbeide for en styrket finansiering for revitalisering av kvensk 

språk 

A 2.7 Arbeidet for styrket voksenopplæring i kvensk språk, herunder 

studieforbund 

 

 

A 3 Kultur 

Mål: 

- Den kvenske kulturen synliggjøres sterkere som en del av den norske 

kulturarven 

- Større bevisstgjøring om den kvenske kulturen 

 

Tiltak: 

NKF-RK skal i perioden arbeide for 

A 3.1 Oppretting av kvensk kulturfond, 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 Bedre støtte til kvenske kulturarbeidere 

A 3.4 Økt støtte til eksisterende og realisering av nye kvenske kultursentra 

og museer, herunder til Kvensk institutt for å kunne ivareta sitt nasjonale 

ansvar for revitaliseringen av kvensk kultur, samt Ruija Kvenmuseum – 

Vadsø 

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

A 3.6 Et eget kvensk nasjonalt teater 

A 3.7 Kartlegging og synliggjøring av kvensk husflid, håndverks- og 

mattradisjoner 

A 3.8 Arbeide for en økt finansiering for styrking av kvensk kultur 
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A.3.9 Kartlegging, sikring og vern av kvenske kulturminner og endring av 

bestemmelsen i Kulturminneloven knyttet til styrket automatisk fredning 

for kvenske kulturminner 

 

 

A 4 Rettigheter 

Mål: 

- Kvenske rettigheter skal utredes og ivaretas  

- at Norske myndigheter ivaretar rettigheter kvenene har etter den 

europeiske rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter 

– lokalt, regionalt og nasjonalt 

- Offentlige institusjoner skal forpliktes til å involvere kvenene i de fora 

som berører kvenenes interesser  

 

Tiltak: 

NKF-RK skal i perioden arbeide for 

 

A 4.1 At arbeidet i kommisjonen for gransking av fornorskingen av de 

kvenske 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 4.1 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 4.2 Å få en offentlig utredning om kvenenes kulturelle, sosiale, 

økonomiske, juridiske og politiske rettigheter basert på kvenenes historie  

A 4.3 At det etableres en egen statssekretær for minoritetssaker 

A 4.4 En styrking av kvenenes rettigheter slik det uttrykkes gjennom 

rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter 

A 4.5 At kvenske interesser blir rettmessig ivaretatt i de nye regionene 

som etableres 
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A 5 Næringspolitisk 

Mål: 

- Utvikling og beskyttelse av næringer basert på kvensk tradisjon og 

kultur 

- Etablering av stimuleringsordninger som fremmer næringsliv i 

kvenske områder 

 

Tiltak: 

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 

A 5.3 Representasjon i fylkenes næringsutvalg 

 

 

A 6 Media 

Mål: 

- Økt fokus på det kvenske i alle medier 

- Styrket tilbud på kvensk språk i alle medier 

 

Tiltak: 

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, fortrinnsvis i samarbeid med YLE, SR og SVT 

A 6.3 At tilbudet på NRK Kveeni utvides og styrkes  
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A 6.4 Etablering av et kvensk kulturtidsskrift og videreføring av 

tidsskriftet Arina 

 

 

A 7 Internasjonalt 

Mål: 

- Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige og Finland 

- Det kvenske perspektivet skal bli mer synlig i nordområde-satsinga 

 

Tiltak: 

NKF-RK skal i perioden: 

A 7.1 Ha jevnlige møter med de nordiske søsterorganisasjonene 

A 7.2 Øke fokuset på kvenene i et nordisk perspektiv 

A 7.3 Arrangere felles kultur- og språkprosjekter med de nordiske 

søsterorganisasjonene 

A 7.4 At NKF - RK er representert der det er naturlig i internasjonalt og 

nordisk arbeid, feks innen det finsk-ugrisk språkområdet 

A 7.5 Fremme det kvenske i forbindelse med nordområde-satsinger, samt 

styrke aksept for og stilling som opprinnelig folk på nordkalotten 

 

 

B. NKF-RK som organisasjon 

NKF-RK skal framstå som en enhetlig, tydelig og samhandlende 

organisasjon og en pådriver for utvikling av kvensk språk og kultur. 

 

 

B 1 Utvikling av organisasjonen 

Mål: 
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- Alle ledd i organisasjonen skal arbeide som en enhet til beste for de 

kvenske interesser 

- Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige 

 

Tiltak: 

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 og i lokallagene 

B 1.5 Videreutvikle ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret 

B 1.6 Styrke informasjonen ut til medlemmene 

B 1.7 Styrke samarbeidet med og mellom de faglige utvalgene og støtte 

opp under utvalgenes arbeid 

B 1.9 Styrke samarbeidet med de andre nasjonale minoritetene i Norge, og 

i styrke arbeidet med rettighetene til de nasjonale minoritetene.  

B 1.10 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 1.11 Øke bruken av kvensk i alle sammenhenger  
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VEDTAK: 

Vedtatt med følgende behandling og tillegg; 

 

«Barn som av kommunen blir tatt hånd om, må plasseres i kvenske hjem eller få 

mulighet for opplæring i kvensk språk og kultur».  Enstemmig vedtatt. 

 

At norske myndigheter ivaretar rettigheter kvenene har etter den europeiske  

Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter, den Europeiske 

Minoritetsspråkåakten, og andre internasjonale konvensjoner og pakter som kan 

omfatte kvenske interesser. Enstemmig vedtatt. 

 

A.4.2. Endres til; Å få en offentlig utredning av kvenenes stilling, 

rammebetingelse, juridiske og politiske rettigheter basert på kvenenes historie. 

Enstemmig vedtatt. 

 
Punktene 5.2. og A 5.3. Vedtatt slått sammen tile et nytt punkt 5.2. med 27 

stemmer. Nytt punkt 5.2. Styrke og sikre rettighetene til fjordfiske for 

kystbefolkninga samt arbeide med kvensk næringsliv generelt. 

 

Nytt punkt 5 Næringspolitisk. Mål (ekstra strekpunkt) – Bruke det kvenske språk 

til å utvikle handels og næringsmuligheter med finsk-ugriske områder. Vedtatt 

mot 3 stemmer. 

 

A.6.2. ., også i samarbeid med Yle, Sveriges Radio og SVT. Enstemmig vedtatt. 

 

7.6. Økt fokus på språk og kulturfellesskap med baltiske og russiske, finsk-

urgriske områder. Enstemmig vedtatt. 

 

B.1.10. Nedstemt mot 11  stemmer (innkommet forslag) 

Forslag fra Geir Johan Nilsen;  For å oppnå gjennomslag i viktige kvenpolitiske 

saker, skal NKF-RK aktivt søke samarbeid med, og eller konsultere med, andre 

kvenske organisasjoner i Norge, Sverige og Finland, herunder også med 

organisasjoner som ikke benevner seg selv som «kvenske», men som ellers deler 

vår felles språklige og kulturelle bakgrunn. 
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_________________________________________________ 
 

SAK 7; Kommisjon for gransking av fornorskingen 

 

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak; se vedlegg 

 

Saksopplysninger;  

Dette er den saken som har stått høyest på prioriteringslista siste året, og den har 

vært behandlet på alle forbundsstyremøtene etter siste Landsstyremøte.  Den har 

også vært behandlet på to telefonledermøter.  Vi har vært i møte med Stortingets 

presidentskap, og har utvekslet informasjon med Sametinget.  Vi har også 

orientert de to andre organisasjonene som representerer vår nasjonale minoritet 

om vårt arbeid.  I februar og mars i år har vi holdt åpne møter sju steder, samt 

holdt en orientering på årsmøtet til Tana Kvenforening.  Under ligger vedtak fra 

det siste forbundsstyremøte, samt tidsplanen til Stortingets presidentskap for 

videre arbeid.  Den 23. mars kom første utkast til mandat fra presidentskapet. 

Denne er vedlagt.  Det er også lagt ved utkast til innspill fra landsmøtet. 

 

På vårt forbundsstyremøte i februar ble følgende vedtak fattet; 

 

Vedtak forbundsstyremøte 25.2.2018; 

Vi ber om nytt møte med presidentskapet.  

Prosessen i forbundet videre blir; 

● Åpne møter 

● Telefonmøte ledere 

● Landsmøtebehandling og vedtak 

● Landsmøtevedtaket presenteres for de andre organisasjonene i et forsøk 

på å finne noe felles. 

 

Presidentskapets fremdriftsplan; 

23.03.: Et første utkast til mandat og navneforslag sendes på høring til 

Sametinget og de kvenske/finsk-norske organisasjonene.  

30.04.: Frist for høringsuttalelser fra Sametinget og organisasjonene.  

18.05.: Nytt høringsnotat, hvor endringer på bakgrunn av høringsrunden er 

innarbeidet, sendes sametinget og organisasjonene.  

24.05.: Det avholdes møte mellom Sametinget, organisasjonene og 

presidentskapet der temaet er mandat, navn og sammensetning av kommisjonen. 

Presidentskapets forslag til sammensetning presenteres. Eventuelle justeringer i 
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siste utgave av høringsnotatet gjøres på bakgrunn av møtet og danner grunnlag 

for presidentskapets innstilling til Stortinget.  

07.06.: Presidentskapets innstilling avgis.  

14.06.: Stortinget gjør vedtak om mandat, navn og sammensetning av 

kommisjonen. 

 

Det vil være mulig å gjøre mindre justeringer i fremdriftsplanen, men fristene 

for innstilling og behandling i Stortinget må overholdes. 

 

VEDTAK: 
 

Arbeidet i kommisjonen må skje i kontakt med tilsvarende arbeid som 

skjer i Sverige.  Enstemmig vedtatt. 

Saksframlegg og debatt tas til orientering.  Forbundsstyret får i 

oppdrag å arbeide videre i saka i samsvar med dette. 

Innspill til nye navn i faggruppe og referansegruppe tas med videre.  
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SAK 8; Budsjett - Budjetti 
 

 

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak; 

 

Saksopplysninger; 

 

Årets budsjett er satt opp med et underskudd på 2 000,-. Driftsstøtten fra staten 

er gått noe opp, men det er ikke nok til å oppveie for hverken prisstigning eller 

nedgang/stagnasjon senere år. Frafall av arbeidsgiveravgift ved flytting av 

hovedkontoret til Vadsø gir oss betydelige besparelser, men Landsmøte og 

hektisk møtevirksomhet for øvrig er en utfordring i forhold til budsjettrammene. 

Prosjektmidler på 300 000,- er lagt inn og skal gå til ungdomsarbeid, språkleir 

og kvendraktutvikling. Vi må fremdeles se etter andre inntektsmuligheter for å 

kunne opprettholde det høye aktivitetsnivået fra 2017. 

 

Budsjettforslag 2018 

 rev 2017 2018 

Driftstilskudd Stat 1 800 000 1850000 

   

Prosjektinntekt Ungdom 250 000  

Prosjektstøtte barn ungdom språk  300000 

Medlemskontingent 110 000 100000 

Salgsinntekter 2 000 2000 

Leieinntekter  -   

Tilskudd prosjekt andre 100 000  

Momsrefusjon 90 000 95000 

Sum driftsinntekter 2 352 000 2347000 

   

Lønn og sosiale kostn.   

Lønn/honorarer styre  150 000 110 000 

Lønn forb.sekr 100%  475 000 500000 

Lønn Web medarbeider 20% 85 000 90 000 

Sosiale kostnader og 

arbeidsgiveravgift 
110 000 0 
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Lønn leder 20%  70 000 140 000 

Lønn medlemsregister 12x9 000 45 000 90 000 

Sum lønn og sos. kostn. 935 000 930 000 

   

Driftskostnader    

Inventar 20 000 15000 

Husleie  120 000 85 000 

Telefon, nettsted og porto 65 000 55000 

Regnskap og revisjon 155 000 120000 

Reise/diett 200 000 300 000 

Landsmøter/forbstyre 120 000 200000 

Prosjektkostnader barn ungdom 

språk 
 

300000 

Prosjektkostnader Ungdom/ 250 000 0 

Tilskudd lokallag / aktivitetsstøtte 

aktivitet i lokallag 
385 000 300 000 

Som driftskostnader 1 315 000 1375000 

   

Andre driftskostnader   

Internettsider  50 000 5000 

Arkiv/bibliotek 6 000 3000 

Utarb./trykking av infomatr 10 000 10000 

Ungdomsorgansasjonen 30 000 25000 

Ufordelt reserve  -   

Finanskostnader 2 000 1000 

Sum andre kostnader 98 000 44000 

   

SUM KOSTNADER. 2 348 000 2 349 000 

UNDERSKUDD/OVERSKUDD -4 000 -2 000 

VEDTAK:  

Budsjettforslag enstemmig vedtatt.  
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SAK 9; Resolusjoner - Päätöslauselmat/päätössanat 
 

 

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak; 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger; 

Tre forslag kom inn, behandlet av redaksjonskommiteen; 

 

1. Kvensk teater 

2. Kulturminner 

3. Forskning på kvensk historie og kultur 

 

Satsing på kvensk teater  

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF – RK) har i møte 
med Hålogaland Teater (HT) bedt om at HTsom landsdelsteater 
synliggjør den kvenske kulturen og den kvenske historien gjennom sine 
produksjoner. NKF – RK har også kommet med innspill på hvordan det 
kan gjøres gjennom å samarbeide med aktive kvenske kunstnere. 

Landsmøtet i NKF – RK ber om at HT følger opp saka. 

 

Uttalelsen sendes HT og media. 

 
Miljøer i Nord-Troms har satt i gang arbeid med å få etablert et 
profesjonelt kvensk teater med nasjonal status. 

Kvensk kultur og språk er sterkt truet etter lang tids fornorskning. Et 
kvensk teater vil tilby regionale og nasjonale kulturproduksjoner, som 
vil bidra til økt kunnskap om kulturen og språket. 

Kventeateret vil også forsterke den kvenske minoritetens stemme inn i 
den offentlige debatten. 

Landsmøtet i NKF – RK ber om at regionale og sentrale myndigheter 
bevilger midler slik at et profesjonelt kvensk teater kan realiseres. 

 

Resolusjonen sendes Kulturdepartementet, Troms fylkeskommune, 
Finnmark fylkeskommune og media 
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Forslag til formulering: 
 
Resolusjon - Kulturminner 
 
I statsråd 2. mars 2018 la regjeringa fram forslag til endring i 
kulturminneloven. Det blir foreslått at samiske kulturminner som er fra 
1917 eller eldre, vil være automatisk fredet. Et enstemmig Sameting 
har vedtatt at den faste fredningsgrensen må gjelde både for samiske 
og kvenske kulturminner. Finnmark fylkeskommune har bedt om det 
samme og Troms Fylkeskommune har det som et mål i sin 
handlingsplan for kvensk språk og kultur. 
 
Landsmøtet i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF – RK) 
gjentar med dette vårt krav om at lovendringen også må gjelde kvenske 
kulturminner - at også kvenske kulturminner må ha 1917 som grense 
for automatisk fredning. Fornorskningspresset - særlig etter 
opprettelsen av de statlige skoleinternatene fra 1905 og 
konsekvensene av den andre verdenskrig, hvor våre bygder og byer 
ble lagt i ruiner – har medført et enormt kulturelt tap for det kvenske 
folket. Også disse forholdene tilsier at en fredningsgrense må legges til 
denne perioden. En felles samisk-kvensk fredningsgrense er det 
eneste hensiktsmessige for å kunne ivareta kulturarven i nord, våre 
folks unike historie på Nordkalotten og historien om samhandlingen og 
samarbeidet mellom våre folk gjennom århundrene. 
 
Nåværende statsråd Elvestuen tok i 2015 som stortingsrepresentant 
opp behovet for styrket fredningsvern for kvenske kulturminner i et 
skriftlig spørsmål til daværende statsråd Sundtoft. Derfor er det spesielt 
skuffende at Elvestuen, nå som statsråd, ikke følger opp det som han 
som stortingsrepresentant var opptatt av. NKF – RK henstiller nå til 
Kultur- og familiekomiteen hvor saken er til behandling og til Stortinget 
som til syvende og sist skal behandle saka, om å føye til «og kvenske» 
i forslaget til lovendring i kulturminneloven.  
 
Se også: https://dagens.klassekampen.no/2018-03-28/utvisket-
kulturhistorie 

 

 

https://dagens.klassekampen.no/2018-03-28/utvisket-kulturhistorie
https://dagens.klassekampen.no/2018-03-28/utvisket-kulturhistorie
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Resolusjon –Forskning på kvensk historie og kultur 
Det kvenske folket har hatt tilhold på Nordkalotten i uminnelige tider og 
har spilt en betydelig rolle i byggingen av landsdelen. De norske 
kvenene hører til i Norge, og Norge er også kvenenes land. 
Det er imidlertid lite faktabasert kunnskap om kvensk historie og kultur i 
skoleverket, i nasjonale media og i det offisielle Norge. En viktig årsak 
til dette er at forskningen på området har vært nedprioritert. 
Landsmøtet i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF – RK) 
krever derfor at det nå stilles tilstrekkelige midler og ressurser til 
rådighet for forskning på kvensk historie og kultur. 
Resolusjonen sendes Kulturdepartementet, Troms fylkeskommune, 
Finnmark fylkeskommune og media 
 
 

VEDTAK: 

 

Kvensk teater -Enstemmig vedtatt 

Kulturminner – Vedtatt mot tre stemmer 

Forskning på kvensk historie og kultur – Enstemmig vedtatt 
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SAK 10; Valg –Vaali  

 

 

Saksopplysninger; 

 

Valgkomiteen, bestående av: 

Leder Åshild Karlstrøm Rundhaug  

Jørgunn Wikstrøm  

Jarle Myrhaug  

 

Valgkomiteens innstilling; 
Leder:        Hilja Huru 

Nestleder:  Jan Daleng 

Styremedlemmer: Evy Basso 

                             Alf Steinar Børresen 

                             Anne Gerd Jonassen 

                             Olaf B. Andersen 

                             Wenche Kjølås 

 

Varamedlemmer:  Egil Borch 

                              Grete Alise Nilima Monsen 

                              Beate Wilhelmsen 

                              Oddvar Ørnebakk 

                              Bernt Isaksen 

 

 

 

VEDTAK: 
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Nytt styre valgt; 

Leder Hilja Huru Enstemmig 

Nestleder Jan Daleng Enstemmig 

 

Styremedlemmer; 

Evy Basso valgt med 27 stemmer 

Alf Steinar Børresen valgt med 34 stemmer 

Anne Gerd Jonassen valgt med 32 stemmer 

Olaf B. Andersen valgt med 32 stemmer 

Bernt Isaksen valgt med 32 stemmer 

 

Varamedlemmer; 

1) Trond Stubberud 22 mot 16 stemmer 

2) Vilde C. Walsø 33 mot 5 stemmer 

3) Anne Mäkinen 23 mot 14 stemmer 

4) Hedvig Johnsen 20 mot 18 stemmer 

5) Thomas Kjærstad 20 mot 18 stemmer 

 

 

Ny Valgkomite; 

Trygg Jakola 

Nora Ollila 

Liss Beth Gjertsen Nyby 

 

 

Protokollunderskrivere; 

 

 

________________________ 

Evy Basso 

 

 

Nils Petter Aanes 

 

 


