
 _________________________________________________________________________________ 

 

 

Protokoll  
STYREMØTE NKF/RK 

 

 

 

Forbundsstyremøte torsdag 17. juni klokka 18.00 – 20.15. 

Møtet ble holdt digitalt via Microsoft Teams, 
 
Til stede; Jan Daleng, Kai Petter Johansen, Vilde Christoffersen Walsø, Reidar Harju,  
Åshild Karlsen Rundhaug. Lindis Møller-Davidsen, Rune Sundelin.  Kristin Mellem 
hadde meldt forfall. 
Uten stemmerett; Ivar Johnsen,  

 
 
ASSIIlista/Saksliste;  
 
ASSII/SAK   15/21: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte   
ASSII/SAK   16/21: Orienteringer til styret               
ASSII/SAK   17/21: Økonomi - leie-oppsigelse av kontorlokaler, gjennomgang av 
økonomi pr 31.5.2021 
 
ASSII/SAK   18/21: Søknader til NKF-RK 

 
ASSII/SAK   19/21: Møter forover 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 15/21: 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 5. mai 2021.  
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Vedtak; 

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

ASSII/SAK 16/21: Orienteringer til styret 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge for 
oppfølging der det er påkrevet. 
 
Saksopplysninger: 
 

Møter siden sist 
 Møte med NIM 

Generalforsamling Halti Nasjonalparksenter 
Oppstartsmøte Kventeater 
 

  
 Paaskifestivalen 
 Leder og generalsekretær har deltatt på arrangementer i Kvænangen og Skibotn. 
  

Begravelse.  Leder deltok og holdt tale i forbindelse med begravelsen til Heidi 
Niliima Monsen 
 

 Leir til sommeren – Et folk, en kultur, ett språk.  Program går ut i løpet av juni. 
 
 Vi har fått invitasjon til møte med kirka og biskopen den 15. september i Tromsø. 
  
 
 
Vedtak; 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge for 
oppfølging der det er påkrevet.  
 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 17/21: Økonomi 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
Fremmes ikke 
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Saksopplysninger; 
 
Regnskap pr. 31.5.2021 
 Regnskap sendt ut tirsdag 15.6.  Vi ser på hovedtrekkene og prøver å se hvilket 
handlingsrom vi har.  
 
Kontorplass i Tromsø 
 Denne saken rakk vi ikke å behandle på det siste forbundsstyremøte.  Her er 
saksfremlegget fra mai.   
 Leie-oppsigelse av kontorlokaler i Tromsø. 
Vi leier i dag to lokaler, kontorlokalene i Tromsø og hovedkontoret i Kvænangen. 
Kontoret i Tromsø er dyrt, og de totale kostnadene ligger svært nært 100 000,- i året for 
kontoret.  Det er selvsagt en betydelig kostnad, og det er derfor naturlig å se på om vi 
behøver Tromsøkontoret. Generalsekretæren bruker i dag kontoret annen hver uke, i 
tillegg har vi brukt det til forbundsstyremøter og møter med eksterne parter.  
Kvääninuoret bruker det i forbindelse med møter, og begge lokallagene i Tromsø har 
kunnet bruke møterommet ved behov.  Det er lettere å få spesielt offentlige myndigheter 
til å møte oss i Tromsø, enn det vil være å få de til Kvænangen.  Men, vi kan leie 
møterom for disse møtene andre steder for en brøkdel av prisen vi betaler for 
nåværende lokaler. 
Lokalene i Tromsø ligger sentralt til i forhold til både flyplass og bussforbindelse. 
 
Dersom vi sier opp kontorene i Tromsø og kun bruker Kvænangenkontoret sparer vi i 
utgangspunktet hundre tusen i året.  Kontorfasilitetene i Kvænangen er gode, og vi har 
plass nok til både ansatte og lager. Det er imidlertid svært avhengig av hvor leder i 
organisasjonen holder til, dersom vi får ny leder om et år vil det i mine øyne være 
uhensiktsmessig med kontorer i Kvænangen. Vi har i år økonomi til å behold begge 
kontorene, med det kan være viktig å kjøre en prinsippdebatt om hva vi gjør forover. 
 
Hjemmeside lokallag kroner 960.- pr lokallag 
 Vi har fått en forespørsel fra Nord-Varanger Kvenforening om å dekke 
kostnadene for en nettside under Styreweb.  Det gir en årlig kostnad på 960,-.  Dersom 
vi innvilger denne bør vi gi samme mulighet til alle lokallag, noe som vil gi en 
maximumskostnad på ca 13 000,- årlig. 
 
Kjøp av pins til NKF 
 Vi er tomme for NKF pinen, og har innhentet tilbud på å kjøpe inn nye.  Dette er 
fine markører, og fint å kunne stikke i velkomstgaven til nye medlemmer etc. 
Vilde har sett på saken og fått følgende tilbud; 
 

Her er prisene på pins inkludert mva. Sammenlignet med noe av det andre jeg så på nettet, ser dette veldig 

billig ut. 

 

Totalpris for 1000 flaggpins inkl. mva: (kr. 7,50 pr. stk) totalt kr. 7.500,-  

Totalpris for 2000 logopins med tekst inkl. mva: (kr. 6,25 pr. stk) totalt kr. 12.000,-  

 

Bilder av pins er lagt ved som pdf-filer. 
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Lønnsfastsettelse Generalsekretær.  Skal godkjennes av forbundsstyret.  
Generalsekretæren har i dag lønnstrinn 61, ønsker å heve dette til 65. 
 
Vedtak; 
 
Regskapet fram til og med 31. mai tas til orientering. 
 
Vi sier opp forbundskontoret i Tromsø fra 1. juli (virkning fra og med  30. 
september.) 
 
Vi gir tilbud til lokallagene om å dekke kostnaden med nettsider under Styreweb. 
 
Vi går til innkjøp av NKF 2000 pins og 1000 kvenflaggpins. 
 

Enstemmig vedtatt 
 

Generalsekretærens lønn fastsettes til lønnstrinn 65 jf. statens 

lønnsregulativ 2021. Det tilsvarer i år 594.300,- og gjelder fra og med 

1.7.2021 

  

Vedtatt med seks mot en stemmer*  

  

  

 Leder ønsket ikke å øke generalsekretærens lønn på nåværende 
tidspunkt pga manglende oppfølging av flere ansvarsområder over tid. 
 

Styret godkjente ikke lønnsforhandlingen og la frem forslag om å følge opp 
lønnskrav fra generalsekretær om økning til lønnstrinn 65 
 

 Leder la frem motforslag om å heve lønnen til lønnstrinn 63, ble nedstemt 
med 6 mot lederens stemme. 
 
 
Generalsekretæren fastsettes til lønnstrinn 65 fra og med 1.7.2021 
 

 Vedtatt med seks mot en stemmer* 
 
 

• Leder ønsket ikke å forhøye lønnen på nåværende tidspunkt, pga manglende 
oppfølging på flere ansvarsområder. 

• Leder la frem motforslag om å heve lønnen til lønnstrinn 63, ble nedstemt med 6 
mot lederens stemme. 
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_____________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 18/21: Søknader til NKF-RK 
______________________________________________________________________________ 

 
Forslag til vedtak:  
 
NKF-RK bevilger følgende tilskudd til lokallagene etter søknad; 
 
Nord-Varanger Kvenforening; 

- Kroner 5 000,- til et utvidet arrangement i uke 38 
- Kroner 15 000 til språkkurs høsten 2021 

 
Kven Østlandet: 

- Kroner 3000,- til avholdt språkkurs 
 
Lakselv Kvenforening: 

- Kroner 14 000,- til språkkurs avhold første halvår 2021 
- Kroner 10 000,- til elvebåttreff i august 2021 

 
Kvænangen kvenforening 10 700,- til fire avholdte kurs. 
 
Søknaden fra Siri Skogstad Berntsen avslås da den ikke er forankret i noe lokallag. 
 
 
 
Saksopplysninger;  
 
Vi har mottatt flere søknader; 
 
Nord-Varanger Kvenforening; 
 
 

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD FOR MEDLEMSMØTE OG SPRÅKKURS. 

Nord-Varanger kvenforening søker økonomisk støtte til: 

1) Utvidet medlemsmøte i uke 38. Programmet er under utarbeiding, men det vil være bevertning 

og sannsynligvis også reisekostnader til dette. Det søkes om kr.5.000,- til arrangementet. 

2) Språkkurs på 20 timer med oppstart 15.okt. Kostnadene vil være annonsering, leie av lokaler 

og lønn til lærer. Lokalforeninga vil lage kursbeskrivelse, skaffe deltakere (minimum 10) og lage 

rapport. Det søkes om kr.15.000,- til å gjennomføre språkkurset. 

 

Disse søknadene er innenfor rammene vi har satt til støtte til lokallagene, og bør 
innvilges. 
 
Kven Østlandet 
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De søker om 3000,- til utgifter for å utarbeide materiell til språkkurs holdt januar-mars 
2020! 

Søknad til NKF/RK om støtte til arrangement Skjema 1 av 3 

 
Fra:          (kvenforening) 

 

Navn på og type arrangement: 
(Kulturarrangement, Kvenfolkets Dag, Kvenspråkets Dag, Jubileum, andre arrangementer) 

 

 
 

Dato: 
 

B u d s j e t t (må skrives) 
 
T e k s t 

Forventede 
inntekter 

Forventede 
utgifter 

Eventuell 
merknad 

Søknadsbeløp  NKF: 3 000    
    

Utgifter til utarbeidelse av undervisningsmateriale til 
språkkafé  

 3 000  

SUM UTGIFTER:       3 000  
 

 
 
Lakselv Kvenforening 
 
Lakselv Kvenforening søker om 10 000,- til et elvebåttreff i august (søknader vedlagt), 
og 14 000 for språkkurs avholdt første halvår 2021.   
 
Fra Kvænangen Qven og sjøsamisk forening. 

Kvænangen Qven og sjøsamisk forening v/ Lankenrulla har i vårsemestret hatt følgende kurs: 

 

Laging av knokesylte 6 timer 

Planlegging/avvikling     kr 300.- 

Materiale     kr 500 

Leie av lokalet     kr 500.-    1300.- 

- 

Toving av sitteunderlag og dekor 7 timer ( 2 dager) 

Planlegging /avvikling    kr 300.- 

INVITERER TIL SPRÅKKAFÉ 

 

Kven Østlandet 

Januar, februar og mars 2020 
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Kursholder/instruktør    kr 500.- 

materiale     kr 400.- 

leie av lokalet     kr 1000.-   2200.- 

 

 

Toving av kartanka og dekor  8 timer ( 2 dager) 

Planlegging/avvikling    kr 300.- 

Kursholder/instruktør    kr 500.- 

Materiale     kr 600.- 

Leie av lokalet     kr 1000.-   2400.- 

 

Oppsetting av vev 16 timer (3 dager) 

Planlegging/avvikling    kr 500.- 

kursholder/instruktør    kr 1000.- 

materiale     kr  1800.- 

Leie av lokale     kr 1500.-   4800.- 

                                                                                                                      Til sammen  kr 10700.- 

 

Med hilsen 
Anne Gerd Jonassen  (leder) 
 

                                                                                                                         
 
Fra en kvensk kunstner i Tromsø, søknadssum ukjent. 
 
Kvensk kulturprosjekt  

Siri Skogstad Berntsen  

 

Søknad om støtte til kvensk kulturprosjekt  

Prosjektet bidrar til å styrke produksjonen og formidlingen av kvensk samtidskunst, og synliggjøre kvensk kultur og 

kulturhistorie. Søker er multikunstner i det frie feltet. Hun arbeider med visuelle kunstneriske uttrykk, som maleri, 

digital kunst, tegning og trykk. Hun uttrykker seg også ved skjønnlitterære uttrykksformer, som romaner og dikt, og 

ved filosofiske skrifter, samt sang og musikk. Kunstner vil etterstrebe samarbeid med relevante kulturinstitusjoner, 

og har etablert kontakt med Nord Troms museum, som vil tilrettelegge for prosjektets visning. Kunstner vil ta 

kontakt med relevant kurator for prosjektets utvikling og samarbeid. Kunstner er ansvarlig for planlegging, økonomi 

og gjennomføring av prosjektets første fase. Framdrift Prosjektet starter opp høsten 2021, og ferdigstilles med en 

utstillingsperiode i 2022/2023 på pop up gallerirom Veita i Tromsø, eventuelt også andre visningssteder.  

Kvenfolkets dag er en interessant dato å forholde seg til, utstillingen vil da bringe økt synlighet til Kvenfolkets 

feriring av kulturen og kulturarven. Kvensk etterkommer Søkeren har kvenske aner både på far- og morssiden fra 

Tornedalen, området Kvenland som det het i historisk tid, før Norge, Sverige og Russland målte opp sine grenser og 

delte landområdene mellom seg. På farssiden kom min tippoldemor fra Øvre Torneå i Finland. Hun giftet seg med 

en nordmann i 1864 i Gamvik i Finnmark. Hun hadde kvenske og samiske aner. Min far mener han har 25% 

kvenske aner. Kvenene i min slekt på morssiden utvandret fra Tornedalen på 1800-tallet, de slo seg ned i Kvalvik i 

Lyngen. Kvalvik, mitt sommersted når jeg vokste opp, var historisk et kvensk område, så godt som samtlige familier 

er kvenske etterkommere, men i min tid ble dette aldri snakket om. De levde som norske (læstadianere). Kun den 

sjeldne bruken av det kvenske språket fortalte om min besteforeldres kulturbakgrunn. Jeg var ikke klar over at min 

familie var kvensk før min mor begynte å engasjere seg i kulturens problemstillinger kun få år tilbake.  
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Dette er et fint prosjekt, men er ikke knyttet opp mot noe lokallag.  Jeg foreslår at vi 
svarer med et hyggelig brev der vi oppfordrer ho til å søke andre kanaler, f.eks. de 
nasjonale Kvenskmidlene som TFFK fordeler. 
 
I tillegg må vi se på nytt på søknaden i forbindelse med Kvenfestivalen i Vadsø; 
 
Kvenfestivalen i Vadsø søker om 15 000,-; 
 
Kvenfestivalen 2021 

      Vadsø, den 02. juni 2021 

 

Søknad om tilskudd til å arrangere Kvenfestivalen 2021 i Vadsø 

 

Kvenfestivalen i Vadsø søker med dette om et tilskudd på kr 15.000 til å arrangere Kvenfestivalen i år. 

Bak Kvenfestivalen står ei arbeidsgruppe bestående av representanter for Nord-Varanger Kvenforening, Vadsø 

Museum – Ruija Kvenmuseum, Vadsø bibliotek, Vadsø historielag og Utleieservice AS. 

 Det spesielle ved Kvenfestivalen i Vadsø er at her har mange gode krefter gått sammen om å lage en flott festival. 

Samarbeidet innebær at man har fått til en bredde i innhold som ikke hadde vært mulig hvis man hadde operert hver 

for seg. Det er tredje året at det arrangeres kvenfestival i Vadsø, og vi har også i år prøvd å få til et program som 

viser allsidigheten i den kvenske kulturen. Spesielt i år er at festivalen er koordinert med arrangementene i 

forbindelse med gjenåpning av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, og vi viser til vedlagte oversikt over alt ”det 

kvenske” som skal skje her i kommunen i dagene 24. – 29. august i år. 

Vi legger også ved et budsjett for festivalen, budsjettet viser en samlet utgift på kr 341.500. På finansieringssiden 

har vi lagt inn et tilskudd fra NKF – RK på kr 15.000 og vi håper på en positiv behandling av søknaden. 

 

Med hilsen 

for arbeidsgruppa Trygg Jakola 

 

Vi har i tillegg mottatt program og budsjett 
 
Vedtak;  
 
NKF-RK bevilger følgende tilskudd til lokallagene etter søknad; 
 
Nord-Varanger Kvenforening; 

- Kroner 5 000,- til et utvidet arrangement i uke 38 
- Kroner 15 000 til språkkurs høsten 2021 

 
Kven Østlandet: 

- Kroner 3000,- til avholdt språkkurs 
 
Lakselv Kvenforening: 

- Kroner 14 000,- til språkkurs avhold første halvår 2021 
- Kroner 10 000,- til elvebåttreff i august 2021 

 
Kvænangen kvenforening 10 700,- til fire avholdte kurs. 
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Søknaden fra Siri Skogstad Berntsen avslås da den ikke er forankret i noe lokallag. 
 
Søknad fra kvenfestivalen i Vadsø avgjøres administrativt etter at vi har fått en 
forankring i lokallaget. 
 

Enstemmig vedtatt 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 19/21: Møter forover 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
 
Vi bør sette opp det første forbundsstyremøte til høsten. Ideelt sett bør vi også sette 
opp det neste, samt diskutere hvordan vi gjør det med Landsmøte neste år. 
 
Vedtak; 
 
Høstens første møte settes til søndag 29.8. klokka 10.00 – 17.30.  Det blir fysisk, 
og holdes i Vadsø i forbindelse med museumsåpning og festival. 
 
Høstens andre fysiske møte blir i Tromsø 2. helga i november, med tredje helg 
som alternativ dersom det blir vanskelig for flere å delta. 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 


