
 _________________________________________________________________________________ 

 

 

Protokoll  
STYREMØTE NKF/RK 

 

Forbundsstyremøte lørdag 27.1.21 kl 18.00-21.35.  Møtet ble holdt digitalt 
via Microsoft Teams, 
 
Til stede; Jan Daleng, Kai Petter Johansen, Vilde Christoffersen Walsø, Reidar Harju, 
Jan Daleng, Kristin Mellem Åshild Karlsen Rundhaug. Lindis Møller-Davidsen, Fulltallig 
forbundsstyre. 
Uten stemmerett; Ivar Johnsen, Tomi Vaara, Rune Sundelin, Åsne Kummeneje Mellem, 

 
ASSIIlista/Saksliste;  
 
ASSII/SAK   1/21: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte   
ASSII/SAK   2/21: Orienteringer til styret    
            Møter siden sist 
            Kolmeprosjektet 
            Ungdomsmedarbeider 
            Nettbutikk 
            Kventeateret   
            Nyttårstalen fra Kai Petter 

Kulturminneutvalget 
             
ASSII/SAK   3/21: Kirkesaken 
ASSII/SAK   4/21: Personalsak 
ASSII/SAK   5/21: Landsstyremøte 2021 
            Årsmelding 
            Regnskap 
            Budsjett 
ASSII/SAK   6/21: Internasjonal strategi for kulturpolitikken 
ASSII/SAK   7/21: Møter forover 
ASSII/SAK   8/21: Eventuelt 
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______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 1/21: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
styremøte 
______________________________________________________________________________ 
 
 

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

Saksopplysninger; 
 

Forrige styremøte ble holdt digitalt 21.november 2020.  
 

Vedtak; 

 
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte. 
Saksliste ble endret slik at orienteringssakene ble tatt til slutt. 
 
 



      MØTEBOK – Forbundsstyret NKF-RK – 27.1.2021   
 

27.1.2021 
Ivar Johnsen 
Generalsekretær  

3 

 

______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 2/21: Orienteringer til styret 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge for 
oppfølging der det er påkrevet. 
 
Saksopplysninger: 
Følgende saker lagt fram. 
__________________________________________  Orientering v     
  
Møter siden sist 
 Læreskolen for Sør-Øst – Åshild har holdt foredrag 22.1.2021 
 Kulturrådet – Hvordan inkludere minoriteter i arbeidet. Vilde 
 UngKven – Vilde deltok på møte i Tromsø i desember 
 Kventeater – Kai Petter og Kristin har hatt møte 
 Kulturminneutvalget – Reidar og Jan har deltatt i møte   
Kolmeprosjektet 
Ungdomsmedarbeider 
Ny web og medlemregistermedarbeider 
Nettbutikk 
Kventeateret 
Nyttårstalen fra Kai Petter 
Kulturminneutvalget 
 
 
Vedtak; 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge for 
oppfølging der det er påkrevet. Leder og Generalsekretær får fullmakt til å ansette 
personer i de tre stillingene som blir ledige i vinter/vår.  Kulturminneutvalget 
oversender et sammendrag av sitt sist møte til forbundsstyret, og tar en 
teamsmøte med Leder og Genralsekretær i forhold til oppfølging av sakene.  
 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 3/21: Kirkesaken 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
Styret sender ut åpent brev med de endringer som vedtas i møte. 
Leder og generalsekretær kontakter kirka for videre dialog. 

 
 
Saksopplysninger; 
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Kulturutvalget har laget en sak vedrørende kirka.  Både forslag til sak og forslag til brev 
ble lagt frem.  Vi la en strategiplan for pressedekning, generalsekretæren følger opp 
denne.  Det ble også lagt frem et forslag til å opprette en sak for fylkeskommunen under 
Min sak. 
 
 
 
Vedtak; 
 
Vi sender det åpne brevet Over grinda til DNK ved Kirkerådet, med kopi til 
Sannhetskommisjonen.  Brevet sendes også til pressen og legges ut på våre 
nettsider i henhold til strategi lagt på møtet.   
Vi følger opp brevet til min sak, og forsøker å få bredest mulig støtte.  
Kulturutvalget er med videre og ser på naturlige parter å søke støtte hos. 
 

Enstemmig vedtatt 
 
_____________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 4/21: Personalsak 
______________________________________________________________________________ 

 
Forslag til vedtak:  
 
 
Saksopplysninger;  
 
Vi har mottatt en personalsak.  Kai Petter ga en orientering. 
 
Vedtak;  
 

Unntatt offentlighet 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 5/21: Landsstyremøte 2021 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
 
Vi har sendt ut innkalling til Landsstyremøte den 21.mar 2021.  Det er et begrenset 
antall saker som skal behandles; 
 
Regnskap 2020 
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Budsjett 2021 
Årsmelding 2020 
 
Vi har nettopp mottatt regnskapet fra regnskapsfører (ligger vedlagt).  Det er ikke sendt 
inn til revisor, vi får anledning til å behandle det først.   
 
Budsjettet for 2021 må klargjøres i god tid før landsstyremøtet. Vi har fått tilskuddet fra 
staten, og i år ble det på 1 997 000,- Det er en liten økning fra i fjor.  Kvenungdommen 
har fått 100 000.- i utviklingsmidler fra Troms og Finnmark fylkeskommune.  I tillegg har 
vi en stor søknad inne på ungdomsmidler, samt en søknad om midler til å avholde en 
leir med Tornedalingene i høst, Før vi får svar på disse er det vanskelig å sette opp 
budsjettet. Svar forventes i februar, forhåpentligvis etter fylkestingsmøtet den 4. februar. 
Vi forsøker likevel å sette opp noen faste poster slik at vi har en liten oversikt over hvor 
mye vi har og rutte med i år.  En budsjettskisse ettersendes. 
 
Årsmeldinga for 2020 er så vidt påbegynt.  Den skal inneholde en del faste saker, som 
medlemstall, aktiviteter, møter etc som generalsekretæren gjør klart.  I tillegg har vi de 
siste årene operert med noe vi har kalt en milepæloversikt.  Dette bør alle være med på 
å utarbeide.  I tillegg bør alle utvalg lage en kort oversikt over hva de har gjort siden sist 
årsmøte.  Oversikt over hva som er gjort i forhold til handlingsplanen tar vi på neste 
årsmelding, når årsmøteperioden er over. 
 
 
Vedtak; 
 
Vi går videre med planen for Landsmøtet.  Endelig regnskap sendes ut til forbundsstyret 
når dette er mottatt. Leder og generalsekretær lager forslag til vedtak så snart vi har fått 
avklart prosjektstøtten.  Generalsekretæren arbeider videre med årsmeldingen, får 
innspill fra utvalgene snarest.  Milepæloversikten utformes i fellesskap.  Vi tar ikke med 
lokallagens årsmelding i vår årsmelding, men inkluderer kvääninuorets årsmelding. 

 
Enstemmig vedtatt 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 6/21: Internasjonal strategi for kulturpolitikk 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Vi har mottatt følgende brev fra KMD; 
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Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet arbeider med en strategi for 
kulturpolitikken.  
  
De har lagt ut en åpen invitasjon til å komme med innspill til strategien på 
departementenes nettsider: 
  
Innspel til den internasjonale strategien for kulturpolitikken - regjeringen.no  
  
Relevante departementer er blitt oppfordret til å videreformidle denne invitasjonen i våre 
nettverk. Frist for innspill er 19. februar 2021.  
 
Vi bør se på hvem som tar ansvar for å komme med innspill fra oss. Er Kulturutvalget 
den rette instansen?  Vi har tre uker på oss til å komme med innspill.  
Vedtak; 
 
Kulturutvalget ser på saken, og kommer med innspill senest 15. januar til 
forbundskontoret.   
   

Enstemmig vedtatt 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 7/21: Møter forover 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
2021 
 
Følgende møter/aktiviteter er planlagt videre i 2021;  
 
27. januar. Forbundsstyremøtet digitalt.  Fra kl. 18.00 – 20.00 
21. mars. Landsstyremøte avholdes digitalt fra klokka 16.00.  Max. to timer. 
Kolme leir i juli-august i regi av Kvääninuoret. 
Ett språk, en kultur ett folk.  Leir i Kvænangen i august, under forutsetning av støtte. 
August. Museumsåpning Vadsø 
Juni. Kvenfestival Vadsø. 
 
Det ble ikke tid til behandling av møteplanen. 
 
Vedtak; 
 
Ikke fattet noe vedtak.  Tas til orientering. 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspel_kulturpolitikk/id2828621/
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. 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 8/21: Eventuelt 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Ingen saker tatt opp til votering. 

 
 
Vedtak; 
 
 


