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PROTOKOLL 
STYREMØTE NKF/RK 

 

Forbundsstyremøte 10.-.11.3. 2019. Møtet holdt  
På forbundskontoret, Tromsø 
Tilstede;  Bernt hadde meldt forfall, Vilde møtte for han. For øvrig møtte de faste medlemmene Hilja, 

Jan, Olaf, Evy, Anne Gerd og Trond. 
 

Assilista/Saksliste;  
 
ASSII/SAK   1/19: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte   
ASSII/SAK   2/19: Orienteringer til styret                                  
ASSII/SAK   3/19: Forbundsstyret – formell konstituering 
ASSII/SAK   4/19: Økonomi – gjennomgang av årsregnskap 
ASSII/SAK   5/19: Økonomistyring – revidering av ordning 
ASSII/SAK   6/19: Landsstyremøte 2019 
ASSII/SAK   7/19: Årsmelding 2018 
ASSII/SAK   8/19: Budsjett 2019 
ASSI/SAK    9/19: Tap av rettigheter 
ASSI/SAK  10/19: Søknader til NKF-RK 
ASSI/SAK  11/19: Prosjekter 2019 
ASSI/SAK  12/19: Historieseminar 2019 
ASSI/SAK  13/19: Høring tolkeloven 
ASSI/SAK  14/19: Psykisk helsevern 
ASSI/SAK  15/19: Medlemsregisteret 
ASSI/SAK  16/19: Møteplan forover 
ASSI/SAK  17/19: Kvensk råd i ny region 
 
 



 

 

______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 1/19: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige styremøte 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte  
 

Saksopplysninger; 
 

Forrige styremøte var i Tana 24. nov. 2018.  
 

Vedtak;  
 
Godkjennes.   

 
Enstemmig vedtatt 

 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 2/19: Orienteringer til styret 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge for 
oppfølging der det er påkrevd. 
 
Saksopplysninger: 
Følgende saker legges fram for orientering: 
__________________________________________  Orientering  
Møter siden sist 
 13.-15.2. Nasjonale Minoriteter. Oslo.  Evy og Anne Gerd deltok 
 27.2.Møte med Einar Niemi. Jan og Trygg Jakola  
 27.2.Møte med Vadsø Museum.  Jan og Trygg Jakola 
Høringsinnspill; 
Finnmarkseiendommen -FEFO 
Nord-Varanger Nasjonalpark 
Sannhetskommisjonen – sekretariatet Stubberud foreslo A. Petterson. 
Tana Kvenforening.  Har meldt seg ut.  Vi tar det som orienteringssak under 
årsmelding på Landsstyremøtet 
Prosess med forbedring av kommunikasjon i forbundet.  Vi innfører ny kalender som 
er åpen for alle, legges på nettsidene våre.  Månedlig infoskriv lages (Tomi). 
 
Vedtak; 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge 
for oppfølging der det er mulig.  Vi sender et brev til departementet (KMD) der 
vi reagerer på fremgangsmåten i sakene med økonomistyring som er vedtatt 
gjennomført.  Vi er ikke hørt i saken. 

Enstemmig vedtatt.  
_____________________________________________________________________________ 



 

 

ASSII/SAK 3/19: Forbundsstyret – formell konstituering 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
Fremmes ikke 
 
Saksopplysninger; 
Følgende styre ble på Landsmøtet i 2018 valgt for 2018 – 2020; 
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 

 

De to representantene fra Tana Kvenforening, Alf Steinar Børresen og Hedvig 
Johnsen har nå trukket seg fra sine verv, og det betyr at det må skje noen rokeringer 
i styret. Det står ingenting om hvordan dette skal foregå i vedtektene, men det eneste 
logiske i mine øyne blir at representantene rykker opp på lista, og det nye styret blir 
da seende slik ut; 
 
Leder   Hilja Huru 

Nestleder   Jan Daleng  

Styremedlemmer; 

Evy Basso 

Anne Gerd Jonassen 

Olaf B. Andersen 

Bernt Isaksen 

Trond Stubberud 

Varamedlemmer; 

1) Vilde C. Walsø  

2) Anne Mäkinen  

3) Thomas Kjærstad 
Vi bør ha en formell godkjenning av dette. 
 
Vedtak; 
Forbundsstyret i NKF-RK godkjenner formelt følgende forbundsstyre for resten 
av Landsmøteperioden 2018 -2020 etter utmelding av Alf Steinar Børresen og 
Hedvig Johnsen. 
 
Leder   Hilja Huru 
Nestleder   Jan Daleng  



 

 

Styremedlemmer; 
Evy Basso 
Anne Gerd Jonassen 
Olaf B. Andersen 
Bernt Isaksen 
Trond Stubberud 

Varamedlemmer; 
1) Vilde C. Walsø  
2) Anne Mäkinen  
3) Thomas Kjærstad 

 
Enstemmig vedtatt 

 

  
 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 4/19: Økonomi – gjennomgang av årsregnskap 
______________________________________________________________________________ 

 
Forslag til vedtak:  
 
 
Saksopplysninger;  
 
Det har ikke vært lett for den nye regnskapsføreren og sette opp årsregnskapet, da 
ho ikke har hatt tilgang til bilag for de første 9 månedene av 2018.  Disse har revisor, 
og hun følger opp regnskapet med han.  Regnskapet mottatt 8.3.2019.  Under ligger 
brev som følger fra regnskapsfører.  Regnskapet ligger som vedlegg. 
 

         Tromsø, 08.03.2019 

Regnskapet 2018 
 

Jeg overtok regnskapet til NKF fra 1. september. 
Det har ikke vært en helt enkelt oppgave å overta regnskapet på slutten av ett regnskapsår. 

Stensby regnskap hadde byttet regnskapssystem så det var flere lister vedrørende lønn å forholde seg 

til. Jeg hadde en liten jobb med å få lagt inn alt i mitt lønnssystem slik at alt stemte med listene til 
Stensby og det som var innberettet på a-meldinger. 

 
Jeg fikk saldobalansen og årsregnskapet for 2017 fra revisor. Det viste seg at saldobalansen ikke 

stemte med årsregnskapet. Jeg tok det opp med revisor og vi ble enig i at jeg korrigerer slik at 
årsregnskapet blir det korrekte. 

 

Årsregnskapet er utarbeidet uten at jeg har hatt tilgang til bilagene Stensby har bokført. 
Jeg ba Stensby sende dem til meg men han sa at revisor har tilgang til dem. Da jeg spurte revisor om 

å få de sa han at det hadde han ikke lov til å sende meg.  
Det sto en del balanseposter som ikke fortalte hva er. Etterspurte avstemminger for 2017 fra revisor 

uten at jeg fikk noe. 

Så jeg har konkludert med meg selv at jeg rydder så langt det lar seg gjøre i uavklarte poster og 
starter på nytt i 2019 

 
 

 
Vedtak;  



 

 

Vi ønsker å se på postene varekostnader og prosjektmidler. Vi må få tilgang til 
bilag for hele perioden. Generalsekretæren og T. Stubberud ser på saken og 
kommer med forslag til årsmelding.   
 

Enstemmig vedtatt 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 5/19: Økonomistyring – revidering av ordning 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Vi har en modell for honorering av de som representerer forbundet.  Over de siste 
årene er det foretatt flere endringer i denne.  Det er på tide å få en totalgjennomgang 
av ordningen, slik at vi kan få enda bedre kontroll og oversiktlighet i økonomien.  
Under ligger et utkast utarbeidet i 2010, og som delvis er integrert i forbundets 
økonomistyring.   
Dette må vi gå igjennom og vedta nye retningslinjer.  Vi bør også se på støtte til 
lokallag og prosjektstøtte.  Prosjektstøtten ble sist revidert i 2017. Det ligger under 
utredningen fra 2010, og her: http://kvener.no/om-oss/stotteordninger/  
 
Støtten til lokallagene; 
 
Følgende ny tilskuddsordning vedtatt; 
Grunnstøtte 5000,- pr lag (3000,- Tidligere)  
Aktivitetsstøtte 75,- kroner netto pr medlem (50 tidligere) 

Familiemedlemsskap 200,- netto pr familie (ingen ordn tidl.) 
 
Oppstartstøtte nye lag 10 000,- (tidligere 5 000,-).   
 
Lagene skal i tillegg ha medlemskontingenten som er betalt inn til forbundet. Da noen lokallag har fått 
medlemskontingent betalt direkte til lokallaget vil denne summen ikke være i samsvar med antall 
medlemmer for alle lag. 

 
 
Det er tungvint og uoversiktelig å ha så mange ulike styringsdokument.  Jeg foreslår 
derfor at vi gjennomgår og oppdaterer økonomistyringsdokumentet, legger inn 
prosjektstøtteordningen som ble 20.6.2017, og legger inn de faste beløpene som gis 
til lokallagene.  Får vi samlet disse i ett dokument kan vi samtidig lage en kalender 
som viser tidsfrister som forbundsstyret og lokallagene har å forholde seg til.  
 
 

Økonomistyring i Norske Kveners Forbund. Oppdatert etter styremøte  6.5.2010 

Mandat.  

Nestleder Rune Sundelin har sett på økonomistyringen og anvisningsrutiner i NKF. I arbeidet 

med dette ble det nødvendig å se nærmere på godtgjørelser i sin helhet. Arbeidet blir derfor 

avsluttet med forslag til vedtak som tar for seg godtgjørelser, anvisningsmyndighet og 

økonomistyring. En slik gjennomgang var nødvendig for at de styrende organene skulle bli 

http://kvener.no/om-oss/stotteordninger/


 

 

informert om bruken av penger og kunne kontrollere at denne var i samsvar med planer og 

formål.  

  

Bakgrunn.  

NKF har den gjentatte ganger hatt oppe saker i styret som gjelder godtgjørelser og 

reisekostnader til styrebehandling. To forskjellige styrer har arbeidet med saken. Arbeidet ble 

startet i 2002. Flere ulike ordninger har vært i virksomhet samtidig, gamle ordninger har ikke 

vært avviklet, nye er innført. Dette har vært med på å skape usikkerhet. Beløpene som går 

gjennom forbundet har økt uten at rutinene er blitt forsterket.  

 

Reiseregninger.  

Norske kveners forbund dekker alle reiser foretatt av forbundets tillitsvalgte. Det har vært en 

praksis i forbundet at reiseregninger har blitt sendt direkte til regnskapsfører for utbetaling. 

Det har ikke vært prosedyre med at andre i forbundet attesterer reiseregninger. Det har heller 

ikke vært rutine at kostnadene ved reiser har blitt rapportert til styret. Kostnadene har heller 

ikke blitt referert i årsberetningen. Slike rutiner bør innføres. Reiseregninger har i tillegg blitt 

innlevert svært seint. Ofte har en mottatt reiseregninger flere år etter reisen var avsluttet. Ved 

at regningene er levert så seint har ikke forbundet i praksis hatt noen reelle 

kontrollmuligheter.  

 

I en medlemsorganisasjon må det være åpenhet om hva de enkelte får utbetalt i godtgjørelser.  

 

Størrelsen på honorering.  

NKF ønsker å godgjøre tillitsvalgte som deltar i styrearbeid og gjør en innsats for forbundet. 

Størrelsen på honoreringen skal være en rimelig sats som kompensasjon for det arbeidet disse 

legger ned. Størrelsen på møtegodtgjørelse og honorering til leder og nestledere ble justert på 

styremøte i NKF/RK i juni 2008.  

  

Vedtak: 

Dette vedtaket opphever alle tidligere vedtak om honorering.  

Norske Kveners Forbund forholder seg til statens satser.  

 

• Reiser betalt av forbundet skal forhåndsgodkjennes av leder, generalsekretær eller i 

deres fravær nestleder.  

• Reiser utført av en av disse eller utenlandsreiser refereres i neste styremøte med en 

kostnadsoversikt.  

• Alle reiseregninger skal attesteres av en annen i forbundets ledelse. 

• Totalt utbetalt godtgjørelse til leder, forbundssekretær og eventuelt nestleder skal 

fremgå av årsberetningen. Dette er aksjeselskaper og de fleste foretak pålagt, vi bør 

følge dette prinsippet som en god skikk.    

• Reiseregninger skal fortrinnsvis leveres innen en mnd etter at reisen er foretatt, og 

senest tre mnd etter.   

• Ut over dette følger en statens satser.  

 

Satser:  Styremøter 1250,- (inklusiv normal forberedelse)  

      Møter  1250,- pr dag.(inklusiv normal forberedelse)  

  Ordningen med tapt arbeidsfortjeneste avvikles. 

Utredningsarbeid 200,- pr time. Avtalt på forhand med leder eller 

forbundssekretær.  

 



 

 

Forberedelser til møter 200,- pr time. Avtalt på forhand med leder eller 

forbundssekretær.  

 

Det kan utbetales andre satser for utredninger når dette blir avtalt på forhånd 

med leder eller forbundssekretær.   

  Leder 5000,- pr mnd.  

  I dette inngår: 

  - Overordnett politisk ansvar.  

- Brevskriving.   

  - Møter med lokallag.  

  - Tilgjengelighet på telefon.  

  Nestleder 2500,- pr mnd. 

  I dette inngår:   

  - Arbeid med oppfølgning av interne forhold som økonomi og personal.   

  - Bistå lederen i hans arbeid.  

 

Økonomistyring. 

 

- Forbundssekretæren styrer økonomien til daglig etter de budsjetter og retningslinjer 

styret vedtar. 

- Forbundssekretæren attesterer alle regninger og kontofører disse. 

- Regninger og godtgjørelser angående forbundssekretæren attesteres av leder.  

- Styret bør få forelagt økonomirapporter på møte i mai og i september/oktober. 

- I tillegg utarbeides det en halvårsrapport til bevilgende myndigheter.  

- Styret skal utarbeide et styringsbudsjett i januar. Dette behandles av landsstyret eller 

landsmøtet i mars.  

- Forbundsekretæren har fullmakt til å framforhandle ny avtale med et regnskapskontor. 

- Vedtakene gjeldende reiseregninger/honorarer settes i umiddelbar virkning samt at det 

oversendes Landsstyret.   

- Vedtakene vedrørende økonomistyring trer i kraft når ny avtale med regnskapsfører er 

underskrevet. 

-  

Retningslinjer for tildeling av aktivitetsstøtte til lokallag 
Vedtatt av forbundsstyret 20.6.2017 

• Språkkurs: inntil 75 kr per deltager per time og maks 15.000 kr. (Dvs maks 
1.500 kr per deltager på et 20-timerskurs) 

• Språkkafeer: inntil 1.000 kr per gang 
• Utvidede medlemsmøter (feks med foredrag, filmvisning, utvidet sosialt 

samvær eller liknende): maks 5.000 kr. Det tildeles til maksimum to slike 
arrangement per år per lokallag. 

• Større dagsarrangement (f.eks. Kvenfolkets dag) maks 10.000 kr. Det tildeles 
til maksimum to slike arrangement per år per lokallag. 

• Festivaler: Forbundsstyret gjør en vurdering i hvert tilfelle. 
• Annen type aktivitet og søknader: Forbundsstyret gjør en vurdering i hvert 

tilfelle. 
•  

50% av midlene overføres ved tildeling. Resterende overføres når forbundskontoret 
har mottatt rapport og regnskap. Det skal sendes rapport og regnskap på alle 
tildelinger. Det er tre søknadsfrister i året, 1. februar og 1. juni og 1. november. Midler 
tildeles så lenge de er tilgjengelige, og det gjøres en vurdering ut fra kvaliteten på 



 

 

søknaden og ut fra hva slags type aktivitet forbundsstyret ønsker å prioritere. Svar på 
søknader kan forventes innen en måned etter søknadsfristene. Kun i spesielle tilfeller 
vil forbundsstyret tildele 100% dekning av utgiftene, det forventes i stor grad 
egenandel fra deltagere i form av kursavgift inngangspenger ell., eller egenandel 
eller egeninnsats fra lokallaget ved å innhente midler fra andre finansieringskilder 
 
Vedtak; 
 
Vi slår sammen de ulike retingslinjene for støtteordninger,  Grunnstøtten til 
lokallagen endres til 3000,-, Aktivitetsstøtten endres til kroner 100 pr medlem 
(uendret for familiemedlemmer).  Generalsekretæren oppdaterer retningslinjen 
og legger inn de nye satsene i ett felles dokument.   
Vi sender et brev til Kulturrådet der vi opplyser om tilstanden for forbundet, at 
vi driver for kreditors regning.  Det opplyses om at vi ikke kan fortsette med 
det, og at vi må gå til permitering dersom vi ikke får en snarlig løsning. 

Enstemmig vedtatt 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 6/19: Landsstyremøtet 2019 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
Det nærmer seg landsstyremøtet, og programmet for selve arrangementet er nesten 
klart.  Vi holder det som avtalt i Kiruna, og har lørdagskvelden og søndagen i 
sammen med STR-T.  Vi har en foreløpig saksliste basert på de sakene som skal tas 
opp i henhold til vedtektene, og har i tillegg fått noen saker fra Kven Østlandet.  Vi 
må ta stilling til saksliste, og lage ferdig programmet.  Det begynner å komme 
påmeldinger, men vi må lage et system for registrering og organisering av reise. Vi 
kan også begynne å se på hvem som legger fram sakene fra forbundsstyret. 
 
Program; 
 
Lørdag 27/4. Ordinært Landsstyremøte ved  Kristallen i Kiruna kommun kl 12-17.30, 
Felles program med STR-T i Jukkasjärvi på kvällen efter kl 18. 
 

Søndag 28.4.  Felles forelesninger ved Malmfeltet folkehøgskole; 
09.00 – 10.00 Norska sannings- och försoningskommissionen. 
10.00 – 11.00 Språkcentrum i Sverige 
11.00 – 12.00 Felles diskusjoner, uttalelser 

 
Vi har ordnet overnatting sammen med STR-T på hotellet til Folkehøgskolen.  Møtet 
på lørdag holdes i den nye stasbygningen i det nye sentrum, møtet på søndag 
holdes på folkehøgskolen, 
 
Saksliste – faste saker 
 
SAK 1; Konstituering.  



 

 

SAK 2; Årsmelding 
SAK 3; Regnskap 
SAK 4; Budsjett 
SAK 5; Resolusjoner 

 
Vi må se på om vi ønsker å ta opp flere saker.  I tillegg må vi se på hva vi gjør med 
innspillet fra Kven Østlandet; 
 
Fra Kven Østlandet om saker til behandling av Landsstyret i NKF-RK,   
i Kiruna 27 – 28/4, 2019  
  
  
  
Til Landsstyret,  
  
Informasjon om forbundsstyrets oppfølgning av vedtatt handlingsplan for 2018-2020  
Kven Østlandet anmoder om at forbundsstyret redegjør for arbeid og status på den vedtatte 
handlingsplanen for perioden 2018-2020 (punktene A 1 til og med B 1).  
  
Spesielt bes om redegjørelse for følgende punkter i handlingsplanen:  
A 1.3 (a)  
A 1.3 (b)  
Endringer i opplærings- og barnehageloven  
A2 Arbeidet med å heve kvensk til nivå III i den europeiske språkpakten  
Her pekes særlig på at i NOU 2016:18 (Hjertespråket) er det forslått at Norge uttrykkelig 
erklærer at sør- og lulesamisk skal løftes til nivå III (sidene 302-303) A 2.7 Arbeidet med å 
styrke voksenopplæringen i kvensk språk, herunder arbeidet med å etablere et eget kvensk 
studieforbund.  
  
A 4.2 Offentlig utredning av kvenenes stilling, rammebetingelse, juridiske og politiske 
rettigheter  
  
A 4.3 Egen statssekretær for minoritetssaker  
A 6.2 Radio- og TV-sendinger på kvensk  
B 1.6 Styrke informasjonen ut til medlemmene  
  
B 1.10 Samarbeidet med kvenske og samiske organisasjoner i Norge  
  
A2 Videre om arbeidet med å heve kvensk språk til nivå III i den Europeiske språkpakten  
Hvorfor nivå III?  
- Kvensk språk er under press  - Mister språkbrukere raskere enn vi fornyer språkbrukere - 
Registrering av kvensk språktilhørighet i folkeregisteret er ikke foretatt - Enklere å legge til 
rette for kvensk i samfunnet.  - Nivå III gir automatikk (Valg/ barnehage/ skole/ sykehus/ 
offentlige bygg/ skilt og merking m. m. - Lite eller ingen tilgang til litteratur - Lite eller ingen 
forskning - Få utredninger - Liten kjennskap til språket  
   
Fra Kven Østlandet om saker til behandling av Landsstyret i NKF-RK,   
i Kiruna 27 – 28/4, 2019  
Til Landsstyret april-2019.docx 2  
A 4.3 Videre om egen statssekretær for minoritetssaker  
Vi kvener opplever at dagens ordning med en samisk statssekretær som har ansvar også for 
kvenske interesser ikke er en ordning som tilfredsstiller våre behov. Kvenske spørsmål blir 
ikke ivaretatt og spesielt ikke dersom de kommer i konflikt med samiske interesser.  



 

 

Kven Østlandet vil derfor at Norske Kveners Forbud fremmer krav til myndighetene om at det 
opprettes en selvstendig statssekretær for kvenene/de nasjonale minoritetene. Dette er en 
sak hvor det er naturlig å samarbeide med andre nasjonale minoriteter.  
  
Redegjørelse for situasjonen etter at Tana Kvenforening – Tenon Kveeniseura har meldt seg 
ut av NKF  
Kven Østlandet ber om redegjørelse for situasjonen om hva som har skjedd når Tana 
Kvenforening – Tenon Kveeniseura kollektivt har vedtatt å melde seg ut av NKF 

 
 
Vedtak; 
 
Følgende saksliste vedtas; 
SAK 1; Konstituering.  
SAK 2; Årsmelding 
SAK 3; Regnskap 
SAK 4; Budsjett 
SAK 5; Kveenineuvo  - Kvensk råd i ny region 
SAK 6; Resolusjoner 

 
Vi tar sakene fra Kven Østlandet under gjennomgang av årsmeldingen. 
Det utarbeides et påmeldingsskjema, og Tomi administrerer påmeldingene. 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 7/19: Årsmelding 2018 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

Saksopplysninger; 
 
Årsmeldingen er under utarbeiding.  Vi må ta stilling til om vi lager en kortere versjon 
i år. På samme måte som vi gjorde for 2017, da vi ikke tok med en egen oversikt over 
punktene i handlingsplanen.  Dette ble da gjort fordi handlingsplanen gjelder for to år, 
og det er rimelig å ta det i forbindelse med at toårsperioden er over?  Vil gjerne ha 
innspill til forbedringspotensiale for handlingsplanen. 
 
Vedtak; 
 
Generalsekretæren utarbeider årsmeldingen.  Nestleder tar avsnittet der vi går 
gjennom handlingsplanen.  
Vi gjennomfører en språkdugnad på landsstyremøtet, der henholdsvis Olaf, 
Jan, Trond og Nils Einar legger fram en sak hver på kvensk. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 



 

 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 8/19: Budsjett 2019 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
 
Vi har ikke fått bevilgningen for 2019.  Før vi får denne er det ikke hensiktsmessig å 
sette opp ett budsjett.  Vi kan imidlertid diskutere prinsipper for budsjettet, og 
delegere ansvar for å utforme det.  
.  
Arbeidsmengden har økt betydelig de siste årene, og lederstillingen bør vurderes økt. 
 
Vedtak; 
 
Vi utarbeider et kostnadsbudsjett snarest.  Når vi har fått tildelingen for 2019 
lager vi endelig budsjett. Vi lager en bedre oversikt over prosjektkostnader for 
å få budsjettet mere oversiktlig. 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 9/19: Tap av rettigheter 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Dette er en sak som vi tok opp på styremøtet i Tana før jul, etter forslag fra Alf 
Steinar Børresen.  Han var opptatt av at vi fikk samlet inn eksempler på tap av 
rettigheter, og nevnte flere eksempler der reindrifta gikk på bekostning av kvenske og 
allmennheten generelt sine rettigheter.  Han foreslo at NKF samlet inn den type 
informasjon.  P.g.a. at det var en sak som kom inn utenfor sakslista, og ikke var 
gjennomarbeidet ble det i ettertid bestemt at vi tok den opp på første ordinære 
styremøte. 
Det er utvilsomt behov for å samle inn den type informasjon, og tap av rettigheter er 
en av sakene som vi må få sannhets og forsoningskommisjonen til å se på.  Vi 
foreslår at det sendes en henvendelse til alle lokallag der de samler inn informasjon 
om dette blant sine medlemmer.  Det kan være smart at hvert lokallag sender direkte 
inn den informasjonen som kommer inn til kommisjonen, slik at det blir mange 
henvendelser.  NKF-RK sentralt bør også få kopi av disse henvendelsene slik at vi 
kan bruke informasjonen senere. 
 



 

 

Vedtak; 
 
Generalsekretæren og nestleder utformer et brev til lokallagene der de 
oppfordres til å samle inn innformasjon om tap av rettigheter og sende de til 
Sannhets og forsoningskommisjonen. 
 
 

Enstemmig Vedtatt 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 10/19: Søknader til NKF-RK 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
Vi har fått to søknader i skrivende stund.  En fra det nystarta laget i Nordreisa, og en 
fra Midt-Norge Kvenforening.  De er begge på 10 000,- kroner, og ligger vedlagt 
under.  De går begge inn under de retningslinjene vi har for støtte til lokallag, 
 
Søknaden fra Midt-Norge Kvenforening gjelder et større arrangement på Kvenfolkets 
dag, med bl.a. konsert med gruppa Jord.  (søknaden kommer) 
 
Søknaden fra Kåfjord er til teaterprosjektet deres; 

ITU Kvenske Teater Trupp er nyinnmeldt lokallag i Norske Kveners Forbund. ITU er kunstnerisk ansvarlig for 

spelforestillinga Mun Kultani som settes opp under Kyläpeli i Reisadalen hver høst. 

 ITU er en av samarbeidspartene bak Kvääniteatteri-kventeateret som har fått finansiering av et forprosjekt, se 

vedlagt prosjektskisse, for å utrede muligheter og utfordringer i etablering av et nasjonalt kventeater. Kyläpeli er 

tenkt som ett av tre viktige satsingsområder i et fremtidig kventeater. 

Vi har tidligere søkt NKF direkte om tilskudd på 10000 kr, og søker nå om ytterligere 10 000 kr fra 

lokallagssatsninga til NKF. Vår finansieringsplan er som dette:   

Samarbeidspart Status Beløp Andel 

TFK distr.- og reg. utv. midler      Innvilget 370 000 74% 

Nordreisa kommune Innvilget 20 000 4% 

Norske kveners forbund Innvilget 10 000 2% 

Kvenforening, lokallag Søkes 10 000 2% 

Sponsing bedrifter Søkes 10 000 2% 

Egeninnsats   80 000 16% 

SUM   500 000 100% 

Håper på positiv respons på vår søknad. 

På vegne av ITU Kvensk Teater Trupp - Tove Raappana Reibo, leder 

 

Søknad om støtte til Kvenfolkets dag 2019 Norske kvener Midt-Norge  



 

 

Vi søker med dette om støtte til markering av Kvenfolkets dag 2019. Norske kvener MidtNorge vil i 2019 

markere dagen med konsert og sosial sammenkomst for både medlemmer og andre som vil feire dagen. Formålet 

med arrangementet er først og fremst å markere Kvenfolkets dag som en festdag. I tillegg er kunnskapen om 

kvenene begrenset i Midt-Norge, og vi ønsker å benytte dagen til å spre kunnskap om det kvenske folket, 

musikken, mattradisjonene, kulturen og språket vårt. Vi er et nystartet lokallag, og håper at mange av 

medlemmene i lokallaget vil delta i forberedelsene til arrangementet (tilbereding av mat, markedsføring, pynting 

av lokalene o.a.). Ønsket er at dette vil bidra til å knytte gruppa sammen og øke engasjementet hos flere av 

medlemmene. Vi håper også at arrangementet vil føre til flere medlemmer i lokallaget.   

 Så vidt vi vet, har ikke Kvenfolkets dag blitt markert i Trondheim tidligere, og vi er dermed spente på hvor 

mange som vil delta. For at så mange som mulig skal få vite om arrangementet, kommer vi til å bruke en del 

midler på markedsføring. Vi kommer til å trykke og spre plakater og løpesedler, i tillegg til å annonsere i 

regionens aviser og i sosiale medier.  

Vi har engasjert duoen Beddari/Nilsen for å holde konsert. De var høydepunktet på Kvensk aften på 

Antikvariatet på Bakklandet i mars i 2018. Denne kvelden var «startskuddet» for Norske kvener Midt-Norge, og 

vi synes et gjensyn med duoen er en fin markering av vår første Kvenfolkets dag som lokallag.  

Det søkes med dette om et tilskudd på 10.000 kroner. Se budsjett for ytterligere opplysninger.   

Mvh Vilde Christoffersen Walsø Leder, Norske kvener Midt-Norge  

 
 

Vedtak; 
 
Vi bevilger kroner 10 000,- til hver av de to prosjektene over. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 11/19: Prosjekter 2019 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
 
Vi har mottatt følgende støtte for prosjekter i 2019.  
180 000,- til ungdomsprosjekt og kroner 90 000,- til kvendraktkurs. 
 
Det er langt mindre enn vi søkte om, så vi må revidere planen og se på hva vi kan 
gjøre ut av midlene. 
I tillegg har vi søkt om ytterligere støtte til Ungdomsarbeidet fra Kulturrådet; 

Søknad om prosjektstøtte til nasjonale minoriteter  
 

Søkers navn: Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto 

Organisasjonsnummer: 971404345 

Postadresse: Grensen 1 

Postnr.: 9800 Poststed: Vadsø 

E-postadresse: post@kvener.no 



 

 

 

 

 

Mål for prosjektet: : Bygge en sterk kvensk ungdomsorganisasjon. Styrking av identitet hos kvenske ungdom. 

Samarbeid med ungdomsorganisasjoner for de andre nasjonale minoritetene. Synliggjøring av kvensk kultur for 

unge i de kvenske kjerneområdene. 
 

Målgruppe: Kvenske ungdommer i hele landet 
 

Aktiviteter og framdriftsplan (kan også legges som vedlegg):  

Vi har i flere år arbeidet med å etablere en sterk kvensk ungdomsorganisasjon.  Det har vist seg vanskelig å 

organisere, da vi ikke har hatt mulighet til å prioritere arbeidskraft til å støtte opp under organisasjonen.  Vi har 

ca 50 ungdommer på epostliste, og langt flere som brukere av nettsidene til kveeninuoret og kvener ut av 

skapet.  Vi ønsker derfor å kunne ansette en person i en 50% stilling for å administrere ungdomsarbeidet. 

 

Våren 2019.  Ansette en ungdomsmedarbeider i 50 prosent stilling 

 

Juni 2019.  Ungdomssamling i forbindelse med Paaskivikko i Nord Troms. 

 

Juli 2019.  Ungdomssamling i forbindelse med Kipparifestivalen i Børselv. 

 

Høsten 2019.  Ungdomsleir i samarbeid med den kvenske søsterorganisasjonen til Kveeninuoret. 

 

Seinhøsten 2019.  Ungdomssamling for hele landet i Oslo. 

 
 

Budsjett med presisering av ev. administrative kostnader (kan også legges som vedlegg): 

Vi har mottatt kroner 180 000,- fra KMD til prosjektet.  Det er ikke tilstrekkelig til å gjennomføre prosjektet.  

Vi søker derfor om de gjenstående midlene fra Kulturrådet 

 

 

Inntekter; 

Tilskudd fra KMD                                                  180 000.- 

Egenandel NKF-RK                                                  51 000.- 

Søknad fra Kulturrådet                                          240 000,- 

         Sum inntekter                                            471 000.- 

 

Utgifter; 

Ungdomsmedarbeider i 50% stilling i 9 mnd.            188 000,- 

   Sosiale kostnader                                                 20 000,- 

   Kontorleie 9x 4000,-                                             36 000,- 

   Reiseutgifter                                                        42 000,- 

Kostnader i forbindelse med 3 ungdomssamlinger 

   Reisestøtte, diett og kursholdere   3x40 000,-       120 000,- 

Kostnader i forbindelse med felles nordisk leir            65 000,- 

 

         Sum kostnader                                            471 000,- 
 

 
 
 
 

Webadresse: www.kvener.no 

Telefon: 99428066 Telefaks: 

Kontonummer: 78770852055 Kontaktperson/prosjektleder: 

Ivar Johnsen 

Prosjektets navn: Ungdomsprosjekt 

Søknadssum: 240 000,- 



 

 

Vedtak; 
 
Kvendrakt; Anne Gerd Jonassen og Evy Basso lager et avtaleutkast til kurset. 
Ungdom; Vi forhører oss om muligheten til å ansette en person i en 20-30% 
stilling for å føre prosjektet videre. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 12/19: Historieseminar 2019 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
 
Saken ble behandlet på siste forbundsstyremøte, og Bernt Isaksen og 
Generalsekretæren fikk i oppgave å arbeide videre med en skisse til neste 
forbundsstyremøte.  Vi forsøker å legge fram plan for videre arbeid på møtet. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 50/18: Historieseminar 2019 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
 
Kvensk historieseminar 
Det er behov for et seminar som går i dybden innen kvensk historie, omtale av folkegruppen og 
kulturtrekk gjennom tidene. Seminaret bør være av vitenskaplig kvalitet og følges opp med en 
vitenskaplig artikkelsamling/antologi Det er litt midler igjen i prosjektet Jubileumseminar 2017 og styret 
kan be KMD om å få overføre midlene til et nytt seminar som en startkapital. Leder orienterer. 
 
Vedtak; 
Forbundsstyret går inn for å arrangere et historieseminar høsten 2019. Generalsekretæren og 
Bernt Isaksen lager ei skisse og legger frem på neste ordinære forbundsstyremøte.  Det søkes 
om å få bruke igjenstående midler fra Jubileumsseminaret til historieseminaret. 
 

Enstemmig vedtatt.. 
 
Vedtak; 
 
Bernt Isaksen og generalsekretæren går videre med planen.  En skisse legges 
fra for styret.  Vi forhører oss om Immkven er interessert i å være med på 
arrangementet når skissen er klar. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 13/19: Høring tolkeloven 
______________________________________________________________________________ 



 

 

 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
 
Vi har mottatt følgende høringsbrev; 
 
Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)  
Kunnskapsdepartementet sender forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk 
mv. (tolkeloven) på høring. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om offentlige 
organers plikt til å bruke tolk, krav om å bruke kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, krav om 
politiattest, taushetsplikt og habilitet. Vedlagt høringsnotatet er en rapport fra Agenda 
Kaupang og Oslo Economics om økonomiske konsekvenser ved innføring av tolkeloven.  
  
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 
høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2626660 . Høringsuttalelser er i utgangspunktet 
offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.  
  
Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i 
høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende 
etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.  
  
Høringsfristen er 7. juni 2019.  

  
Vi må vurdere om vi skal sende inn evt høringsinnspill, og fordele oppgaven.  
 
 
Vedtak; 
 
Generalsekretæren ser saken, og lager ett utkast til gjennomlesning for styret i 
løpet av mai. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 14/19: Psykisk helsevern 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
 
Dette er en gammel sak, som har fått ny aktualitet etter at det nå skal gjøres alvor av 
flyttingen.  Vi kom med følgende uttalelse sist; 
 

  Tromsø 29.9.2014 

Til Helse Nord 
 

Åpent brev - Omsorgen for kvenske pasienter raseres! 
 

http://www.regjeringen.no/id2626660


 

 

Mange kvener har blitt utsatt for traumer som nå gjenspeiles i psykiatrien. Traumatiske opplevelser 
under krigshandlingene og evakueringen av Finnmark og raseringen av den kvenske kulturen under 
tyskernes brente jords taktikk har satt dype spor. Mange sliter med vonde minner fra internatskoler 
både før og etter krigen: hundsing om man snakket kvensk og dag etter dag, flere år av skolegangen, 
hvor de kvenske barna ikke forsto noe av det læreren sa og den sorg og skam over sitt språk og sin 
identitet dette førte til. 
 
Distriktpsykiatrisk senter, DPS, ligger i dag i Porsanger – i en trespråklig kommune hvor alle tre 
språkene kvensk, samisk og norsk er fremtredende. Språklig kompetanse på både kvensk og samisk 
er lett tilgjengelig. Kommunen har en forholdsvis stor andel av Finnmarks kvenske og samiske 
befolkning, hvorav mange er sjøsamer. Kommunikasjonene til kommunen er gode for kvener og 
samer i det meste av Finnmark, og ut til spesialister utenfor fylket. 
 
Helse Nord har vedtatt å flytte DPS til en to-språklig kommune, Karasjok. En flytting vil rasere tilbudet 
ikke bare til kvenske pasienter, men også sterkt begrense tilbudet til sjøsamiske pasienter.  
 
Norge er forpliktet til å ivareta tilbudet til den kvenske befolkningen etter Rammekonvensjonen om 
vern av nasjonale minoriteter, i FN-konvensjonen av 1966 om sivile og politiske rettigheter og FN-
konvensjonen fra 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Helse Nord vil krenke 
kvenske pasienters rettigheter om de presser gjennom en endring som trolig raserer det flerspråklige 
tilbudet til Finnmarks pasienter.  
 
Mange i den eldre generasjonen kvener har vokst opp med kvensk som førstespråk.  Det er en 
økende tendens i den eldre befolkningen med utvikling av senil demens og andre psykogeriatriske 
lidelser. Typisk for demenspasienter er at de glemmer sine andre språk og kun det første står igjen. 
De nærmeste årene vil det være et økende behov for et tilbud for kvener som ikke lengre husker 
andrespråkene samisk eller norsk og som vil trenge pleie på sitt morsmål. Rehabilitering etter 
hjerneslag, ofte med tap av språk, er et annet område hvor pleien må skje på pasientens eget språk.  
Tilbudet til disse gruppene er i dag ikke tilfredsstillende, og kapasiteten både til kartlegging, utredning, 
diagnostisering og behandling er lav. Det er behov for geriatriske team og institusjonsplasser til 
pasienter med flerspråklig og flerkulturell bakgrunn. Dette kan utvikles i trespråklige Porsanger i 
samarbeid med det eksisterende fagmiljøet i Karasjok. 
 
At DPS forblir i Lakselv og at det utvikles et tilbud innen geriatri og rehabilitering for samisk og kvensk 
befolkning sammen med fagmiljøet i Karasjok vil ivareta rettighetene til både den samiske og den 
kvenske befolkningen. Det vil sikre den beste pleien til de flerspråklige pasientene og vil sette 
fagmiljøet i stand til å møte dagens og fremtidens pasienter. Norske Kveners Forbund/Ruijan 
Kveeniliitto forventer at Helse Nord likebehandler minoriteter i Finnmark og omgjør vedtaket om 
nedlegging av distriktpsykiatrisk senter i Porsanger. 

 
Vi må vurdere om vi skal komme med en ny uttalelse.  Hilja orienterer på møtet. 
 
Vedtak; 
 

Forbundsstyret er positive til å komme med en ny henvendelse.  
Generalsekretær og nestleder oppdaterer, evt spissformulerer utkastet før 

utsendelse fra NKF.  
Enstemmig vedtatt. 

_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 15/19: Medlemsregisteret 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 



 

 

 
Vi har ennå ikke fått den fulle oversikten over betalende medlemmer for 2018.  De 
som har betalt direkte til NKF – medlemsregisteret er greie, men de som har betalt til 
lokallagene har vi slitt litt med, Vi fikk den siste oversikten i dag (1.3.), og de legges 
nå inn.  Tomi Vaara kommer på møtet og orienterer om medlemsregisteret. 
 

Vedtak; 
 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 16/19: Møteplan forover 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
 
 

Vedtak; 
 
Følgende møteplan vedtatt; 
 
15.3. Vadsø.  Møte med Finnmark Fylkeskommune Hilja og Jan 
15.3. Åpning av Språksenter, Vadsø, Hilja og Jan 
26.3. Generalforsamling Ruijan Kaiku.  Ivar 
3.4. Møte med Kulturdepartementet? Trygg og Ivar 
4.4. Spåkdag. Oslo. Ivar? Vilde? Hilja?  
27.-28. april Landsstyremøte 2019.holdes i Kiruna.  
6.-8.6. Kvenfestival i Vadsø.  
6.6. Forbundsstyremøte i Vadsø Kl. 12.00 – 17.00. 
10-16.6. Paaskifestivalen, Nord Troms 
20.-21.7.  Kipparifestivalen.  Jan og Trond 
2.-3.8. Lyden av Skallelv. Festival. Hilja 
14.-18.8. Slektsforskertur til Tornedalen. 
 
 

Enstemmig vedtatt. 
_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 17/19: Kvensk råd i ny region 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
 
Se vedlegg i brev til FEFO.  Leder la frem saken på møtet. 
Vedtak; 



 

 

 

Forslaget ble behandlet i forbundsstyremøte 10.mars 2019. Videre saksgang i 

organisasjonen er at brevet med forslaget til Kveenineuvo sendes lokallagene 

og settes opp som sak på Landsstyremøte i april 2019 som vil munne ut i 

vedtak for eller mot saken og med ev. justeringer fra NKF-RK.  

Før landsstyremøtet fører forbundsstyret en forprosess. Utkastet sendes til 

rettighetsutvalget til gjennomsyn og eventuell uttalelse fra utvalget legges ved 

landsstyremøtepapirene. Saken drøftes med fylkeskommunene i Troms og 

Finnmark den nærmeste tiden, sendes til Kvensk Råd – Troms for uttalelse 

derifra, og sendes deretter til de andre kvenske organisasjonene. 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
 


