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PROTOKOLL 
STYREMØTE NKF/RK 

 

Forbundsstyremøte 6.6. 2019. Møtet holdt  
Ruija Kvenmuseum, Vadsø, fra klokka 12.00 
Tilstede;  Bernt hadde meldt forfall. De faste medlemmene Hilja, Jan, Olaf, Evy, Anne Gerd og Trond 

møtte. 
 

Assilista/Saksliste;  
 
ASSII/SAK   18/19: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte   
ASSII/SAK   19/19: Orienteringer til styret                                  
ASSII/SAK   20/19: Sannhets- og forsoningskommisjonen 
ASSII/SAK   21/19: Utvalg 
ASSII/SAK   22/19: Kvensk Råd 
ASSII/SAK   23/19: Forum for nasjonale minoriteter 
ASSII/SAK   24/19: Kvendrakt 
ASSII/SAK   25/19: Historieseminar 
ASSI/SAK    26/19: Høring Tolketjeneste 
ASSI/SAK    27/19: Søknad om støtte  
ASSI/SAK    28/19: Møteplan forover 
 
 
 



 

 

______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 18/19: 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 Tromsø 9.-10. mars 2019..  
 

Vedtak;  
 
Godkjennes.   

 
Enstemmig vedtatt 

 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 19/19: 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       Alle 
 
Høringsinnspill;       Hilja 
 
Presseoppslag;       Alle 
 
Landsstyremøtet 2019      Alle 
 
Nytt nettbasert kvensk læremateriell; https://kvensk.uit.no/  Ivar 
 
Kveeninuret        Hilja - Ivar 
 
Ruija Forlag        Ivar 
 
Vedtak; 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge 
for oppfølging der det er naturlig. 

Enstemmig vedtatt.  
_____________________________________________________________________________ 

https://kvensk.uit.no/


 

 

ASSII/SAK 20/19: Sannhets og forsoningskommisjonen 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
Fremmes ikke 
 
Saksopplysninger; 
 
Vi har fått rapporter på at det allerede har begynt å komme inn store mengder brev 
mm fra samisk hold til kommisjonen.  Det har imidlertid kommet lite inn fra kvener til 
kommisjonen.  Vi bør diskutere hva vi kan gjøre for å få inn mere informasjon fra 
kvensk hold. Et alternativ er at vi benytter høsten til å reise rundt til lokallagene og 
oppfordrer både lokallag og enkeltmedlemmer om å komme med innspill.  Dette er så 
omfattende at vi da bør fordele lokallagene mellom forbundsstyremedlemmene.  Vi 
bør kanskje også sende et innspill fra forbundet til sannhetskommisjonen, og kanskje 
be om et møte? 
 
 

 
 
Vedtak; 
Forbundsstyret i NKF-RK ønsker å ta en ny runde med lokallagene, for å sikre 
at flest mulig sender inn sine opplevelser til kommisjonen.  Vi legger opp til 
følgende ansvarfordeling; 
Nord-Varanger Kvenforening - Evy   
Børselv Kvenforening - Jan og Trond  
Lakselv Kvenforening – Olaf 
Kvænangen – Anne Gerd 
Nordreisa – Anne Gerd 
Kåfjord – Anne Gerd 
Storfjord – Anne Gerd 
Tromsø (2 lag) – Bernt og Evy 
Trondhjem – Vilde og Evy 
Sør- Vestlandet Ivar og Hilja 
Hilja lager en mal for bruk ved møtene. 
 
 

 
 

Enstemmig vedtatt 
 

  
 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 21/19: Utvalg 
______________________________________________________________________________ 

 
Forslag til vedtak:  
 
 



 

 

Saksopplysninger;  
 
Vi bør ta en oppsummering av hvordan det er gått med utvalgene og hva vi bør 
prioritere forover.  Mere informasjon legges fram på møtet. 
 
Utvalgene ble gått gjennom på møtet. Utvalgsledere rapporterte på sine utvalg.  Ikke 
operative utvalg ble diskutert, og endringer ble vedtatt. 
 
Vedtak;  
Kvensk Skilt og Stedsnavnutvalg –Ny sammensetning, Trond Stubberuder leder, 
Olaf er med og Pål Vegard Eriksen forespørres om å sitte i utvalget. 
Kvensk barne og ungdomsutvalg.  Ikke kommet i gang med arbeidet, 
Kveeninuoret forespørres om de vil være med i utvalget. 
Kvensk utdannings og barnerettsutvalg – skifter navn til Kvensk Skoleutvalg 
Kvensk rettighetsutvalg – tar over behandling av forvaltningsloven.  Evy står fritt til 
å gjøre endringer i utvalget 
Organisasjonsutvalget – Ikke kommet i gang.  Legges ned. 
 

Enstemmig vedtatt 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 22/19: Kvensk Råd 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Vi har hatt et møte om saken siden Landsstyremøtet; 
 
Jeg har siste oppdatering ang. kvensk råd og relaterte saker. Jeg har to dårlige og en god 
nyhet. 
Jeg har i dag hatt møte med KMD v/Anne Karin Olli om Kvensk råd, om kvensk 
representasjon i FeFo og overføringen av kvenske midler til regionen. 
 
1) Kvensk råd: Regjeringen mener det er opp til kvenene selv å opprette et kvensk råd og at 
vi kan søke midler til dette. Dette kan vi gjøre som vi vil med. De vil ikke gi dette noen 
struktur eller på noen måte forankre dette i forskrifter eller gi det noen formell status som 
rådgivende organ. Dvs, vi kan gjerne organisere oss som vi vil, men de legger med dette 
ballen død fra deres side. De avviser altså alle internasjonale anbefalinger om å opprette 
strukturer for konsultasjon/samråd med kvenene. 
  
2) Kvensk representasjon i FeFo. Dette sier regjeringen blankt nei til, med begrunnelsen at 
det ikke finnes folkerettslig forankring for det. Altså, vi kvener har ikke noen rett til en stemme 
i forvaltningen av land og vann.  
 
3) Overføringen av kvenske midler til regionen. Regjeringen ønsker å gi regionen et nasjonalt 
ansvar for det kvenske gjennom overføringen av kvenske midler til regionen. Fylkene er 
positive til et kvensk råd. Dvs, vi kan få opprettet et kvensk råd, som i realiteten er nasjonalt 
gjennom dette nasjonale ansvaret. Jeg er veldig glad for de positive signalene for fylkene. 
Willy Ørnebakk var også med på møtet sammen med Lene Hansen fra fylket. 



 

 

 
Så, for oss er det lite å hente i Oslo. Men fylkene har vært umiddelbart positive og vi må 
fortsette samarbeidet med dem.  Hilja 
 

 
Vi diskutere planen forover. 
 
Vedtak;  

 

 
Vi går videre med planene om et kvensk råd, og ber om et nytt møte med W. 
Ørnebakk.  Vi henvender oss til NIM og tar opp denne saken. 

Enstemmig vedtatt 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 23/19: Forum for nasjonale minoriteter  
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
Vi har fått en henvendelse fra Rune Bjerke, Kvenlandsforbundet i denne saken;  
 
Terve, 
For å komme oss videre i arbeidet med Nasjonale minoriteter i Norge har jeg laget et forslag på regler 
for samarbeidet. 
Viser til vedtak 7 fra møtet 15. februar i vinter. 
Det viktige er at vi har et ståsted for å kunne ta opp enkeltsaker som vi har en felles interesse i. 
Jeg har prøvd å ta hensyn til de innspillene som kom på møtet i februar.  
Kan dere i Norske Kveners Forbund se på forslaget, og generelt godta eller ikke godkjenne disse? 
Jeg setter en foreløpig frist på dette til mandag 27. mai. 
Tanken videre er som følger: 
Vi tar reglene opp til debatt og formell godkjenning på neste fellesmøte. 
(Små forslag på endringer eller forbedringer kan sendes inn i forkant av fellesmøte 
 

Forslaget er lagt ved under.  Det har allerede kommet negative reaksjoner fra flere 
holdt, først og fremst på fremgangsmåten. Vi bør ta en debatt om hvordan vi 
forholder oss til denne saken. 
 
Sak 23: vi må si i første setning allerede føye til at reglene må diskuteres og ev. justeringer må gjøres i et nytt 

møte i NMN. 

 

 

 
 
 

Vedtak; 
 
Reglene må diskuteres og eventuelle justeringer må gjøres i et nytt møte i 
NMN. Vi stiller oss i utgangspunktet positive til reglene som er skissert. 
Antallet delegater fra hver organisasjon må vurderes.  
 

Enstemmig vedtatt 



 

 

 
 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 24/19: Kvendrakt 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

Saksopplysninger; 
 
Kvendraktutvalget hadde møte i Børselv 12. april 2019. 
 
Tilstede: Else Olsen og Evy Basso 
 
Vedlagte referat viser sakene vi behandlet.  Evy orienterer på møtet. 
 
 
Sak 1 
Salg av kvendrakten 
Under sak 46/15 behandlet NKF søknad fra tilvirkere om kjøp av kvendrakten. Det 
ble vedtatt at tilvirkerne fikk anledning til å kjøpe draktene de har sydd for 7500,- pr 
drakt og kr 7000,- for sølv til hver drakt.  
 
På grunn av draktens alder og slitasje, ønsket ingen av de 4 tilvirkerne å kjøpe 
draktene til den prisen. (Da kurs for tilvirkerne ble avhold i 2001 betalte 1 av de 5 
deltakere for alt materiale selv) 
 
Det er 4 kvinnedrakter og 4 herredrakter. 
Utvalget tilrår nå at kvendrakten for kvinner selges for kr 10.000,-  og drakten for 
herrer kr 6.200-, inkl. sølv. Det er 4 kvinnedrakter og 4 herredrakter. Tilvirkerne får 
tilbud om å kjøpe draktene. 
 

Evy Basso legger fram saken. 
 
Vedtak; 
 
Vi gir fullmakt til draktutvalget til å bestille inn kape-stoff, samt gjøre endringer 
i stofftype, farge og kvalitet. 
Tilvirkerne får tilbud om å  kjøpe draktene for henholdsvis kroner 10 000,- for 
kvinnedrakten og kroner 6.200,- for herredrakten.   
Drakter som ikke kjøpes av tilvirkerne samles inn til forbundet. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 



 

 

ASSII/SAK 25/19: Historieseminar 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
 
Denne saken har vært oppe tidligere, og Generalsekretæren og Bernt Isaksen har 
fått ansvar for å følge den opp.    Meningen med seminaret er å få fram en samlet 
kvensk historie, fange opp løse tråder, og få frem eventuell ny forskning.  Dette er 
blant annet for å sikre at Sannhetskommisjonene har et best mulig utgangspunkt for 
sine vurderinger.  
Vi har vært i kontakt med Einar Niemi, og har diskutert muligheter med han.  Han 
foreslår at vi tar det opp med seksjonsleder for historieseksjonene ved UIT, og 
forsøker å få det til i løpet av de første månedene neste år. 
 
Vedtak; 
 
Generalsekretæren tar kontakt med seksjonsleder for historie ved UIT for 
samarbeid om prosjektet.  Vi ønsker å være med i programkommiteen. 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 26/19: Høring Tolketjeneste 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Dette er en videreføring av sak 13/19. 
Høringsfrist den 7. juni.  En skisse legges fram på møtet. 
 
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.  
  

http://www.regjeringen.no/id2626660


 

 

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.  

 
Vedtak; 
 
Forbundsstyret stiller seg bak utkastet til høringsuttalelse. 
 
 

Enstemmig Vedtatt 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 27/19: Søknader til NKF-RK 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
Vi har mottatt to søknader fra Kven Østlandet ; 
Kvensk historie møte – søknad kroner 9 000,- 
Kvenfolkets dag – markering – kroner 12 000,- 
I henhold til våre retningslinjer kan vi dele ut henholdsvis kroner 5000,- og 10000,- til 
arrangementene. 
 
 
 

Vedtak; 
 
Vi bevilger kroner 5 000,- til det historiske møtet og kroner 10 000,- til 
markeringen av kvenfolkets dag. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 28/19: Møteplan  
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
 
Vi har følgende møter på planen forover; 
 
6.-8.6. Kvenfestival i Vadsø.  
6.6. Forbundsstyremøte i Vadsø Kl. 12.00 – 17.00. 
10-16.6. Paaskifestivalen, Nord Troms.   
19.6. Kulturdepartementet. Oslo. 
19.6. Åpning av språksenter i Lakselv 



 

 

20.-21.7.  Kipparifestivalen.  Jan og Trond 
2.-3.8. Lyden av Skallelv. Festival. Hilja 
14.-18.8. Slektsforskertur til Tornedalen. 
 
Vi bør se på hvem som drar på hva, samt planlegge høstens forbundsstyremøter og 
eventuelt også sette dato og sted for Landsmøtet 2020. 
 
 

Vedtak; 
 
Følgende møteplan vedtatt; 
 
10-16.6. Paaskifestivalen, Nord Troms.  Anne Gerd og Ivar deltar 
19.6. Kulturdepartementet. Oslo. Evy og Hilja 
19.6. Åpning av språksenter i Lakselv. Olaf og Trond 
20.-21.7.  Kipparifestivalen.  Jan og Trond 
2.-3.8. Lyden av Skallelv. Festival. Hilja 
14.-18.8. Slektsforskertur til Tornedalen.Ingen 
23.8. Utstillingsåpning. Lakselv. Olaf 
9.11. Forbundsstyremøte i Oslo. 
 
 

Enstemmig vedtatt. 


