
 _________________________________________________________________________________ 

 

 

Protokoll  
STYREMØTE NKF/RK 

 

 

 

Møtet holdt søndag 14. november klokka 11.00 – 15.30 i Tromsø. 

Følgende deltok; Vilde Christoffersen Walsø, Reidar Harju, Kristin Mellem, 

Åshild Karlstrøm Rundhaug og Jan Daleng. 

Uten stemmerett: Åsne Kummeneje Mellem og Ivar Johnsen 

 

ASSIIlista/Saksliste;  

 
ASSII/SAK   26/21: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte   
ASSII/SAK   27/21: Orienteringer til styret               
ASSII/SAK   28/21: Regnskap pr 31.10.2021 
ASSII/SAK   29/21: Søknader Grunnstøtte og prosjektsøknader fra Nkf-Rk  
ASSII/SAK   30/21: Søknader til Nkf-Rk fra lokallagene 
ASSII/SAK   31/21: Samarbeid med andre organisasjoner 
            Kulturminneutvalgets forslag 
            De andre nasjonale minoritetene?  
ASSII/SAK   32/21: Samarbeidsutvalget Slekt og Data – Nytt medlem velges 
ASSII/SAK   33/21: Landsmøtet 2022 
ASSII/SAK   34/21: Møter forover 
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______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 26/21: 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 i Vadsø 29. august 2021.  
 

Vedtak; 

 
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte. 
 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 27/21: Orienteringer til styret 
______________________________________________________________________________ 
 

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

Møter siden sist: 
Kvenseminaret i Tromsø     Vilde og Åshild 
Møte med kirka      Kristin 
Struktur for kvensk kirkeliv     Ivar (Kai Petter)  
 
Reidun Mellem fikk kongens hedersmedalje  Åshild 
Årets kven       Ivar 
Kontakt NRK - Fosendommen    Kai Petter (Ivar) 
Oppfølging utkast statsbudsjettet    Kai Petter (Ivar) 
Medlemsbrev      Vilde 
Medlemsoversikt      Vilde 
Ungdomsmedarbeidervikariat    Ivar 
Kvensk språkreir i Tromsø?    Ivar 
Bunader inn som verdensarv?    Ivar 

 

Vedtak; 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge for 
oppfølging der det er påkrevet.  
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Ny kirkeordning, høringsfrist 12 (eller 1.?) desember.  Vi må sørge for å få inn vårt 
innspill og støtte fra flest mulig. 
 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 28/21: Regnskap pr 31.10.2021 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
Fremmes ikke 

 
 
Saksopplysninger; 
 
Regnskapet sendt ut på forhånd.  Ingen store overraskelser.  Det bærer preg av 
pandemien, med bl.a. lavere reisekostnader.  Lønnskostnadene er steget i forhold til 
fjoråret. Vi gikk igjennom de viktigste punktene.   
 
Vedtak; 
 
Regnskapet tas til orientering. 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
_____________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 29/21: Søknader Grunnstøtte og prosjektsøknader fra Nkf-Rk 
______________________________________________________________________________ 

 
Forslag til vedtak:  
 
 
Saksopplysninger;  
 
Vi må levere søknaden om grunnstøtte og søknader om prosjektstøtte i løpet av 
november. 
 
Søknaden om organisasjonsmidler (grunnstøtte) følger en mal, og der har vi lite å hente 
utover det vi har søkt om tidligere.  Vi får en andel av totalpotten (som ikke er økt i år), 
og siden vi ikke får mere for flere lokallag og medlemmer havner vi nok på samme nivå 
som tidligere. 
 
Prosjektstøttesøknadene til Troms og Finnmark fylkeskommune (nasjonale midler) skal 
også inn i november.  Vi har sett på følgende muligheter; 
 
Språkleir – samarbeidsleir mellom Nkf-Rk, Kvensk Institutt og Kvænangen språksenter. 
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Her tenker vi en leir holdt i Nord Troms, gjerne i forbindelse med Samarbeidsleiren 
mellom oss og STR-T til neste sommer. 
 
Kulturtreff i regi av lokallagene!  Vi ser for oss fire treff i løpet av 2022, lagt til fire ulike 
lokallag.  Tanken er å kjøre kurs på ulike steder med lokale arrangører.  Som et 
eksempel kunne f.eks. et kurs holdes i Kvænangen med Lankarulla som arrangør, med 
strikking/håndarbeid som tema.  Andre aktuelle temaer for treffene kan være fiske, 
kvensk byggeskikk, høsting fra naturen, neverarbeid, skinnarbeid osv. Tanken er at 
NKF søker om midlene, og fordeler de ut til de lokallagene som tar på seg et 
arrangement.   
 
 
Ungdomsmidler – Under arbeid 
 
 
Vi har også muligheter til å søke om prosjektmidler fra Kulturrådets pott..  
 
 
 
Vedtak;  
 
Vi arbeider videre med de skisserte søknadene.  Også nye kulturuttrykk bør 
innlemmes i prosjektene. 
Nkf-Rk er positive til å lage et prosjekt på kvendraktsøm 
 

Enstemmig vedtatt 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 30/21: Søknader til Nkf-Rk fra lokallagene 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
Denne gangen har vi mottatt mange søknader fra lokallagene.  Det er tydelig at 
aktiviteten er på vei oppover ute i kvenland.   
 
Følgende søknader mottatt; 
 
Alta Kvenforening – Søker om 10 000,- til flaggprosjekt  
ITU – Kvensk teatertrupp- søker om 20 000,- til musikkprosjekt 
Lakselv kvenforening – Søker om 20 000,- til Gapahukprosjekt og 10 000,- til 
Jubilemsmarkering. 
Midt-Norge Kvenforening – Søker om henholdsvis kroner 500,- og 800,- til to 
medlemsmøter! 
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Norske Kvener Ytre Oslofjord søker om støtte til to møter på henholdsvis kroner 
5 000,- og Kroner 5 000,-  
Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening/Lankarulla søker om 10 000,- for kurs i 
sying av skinn/pels lue 
Midt-Norge Kvenforening søker om 13 640,- til en barnehageturne i forbindelse med 
kvenfolkets dag. 
 
Total søknadssum; 94 940,- 
 
 
 
Vedtak; 
 
Følgende søknader innvilget; 
 
ITU – Kvensk teatertrupp- søker om 20 000,- til musikkprosjekt 
Lakselv kvenforening – Søker om 10 000,- til Jubilemsmarkering. 
Midt-Norge Kvenforening – Søker om henholdsvis kroner 500,- og 800,- til to 
medlemsmøter! 
Norske Kvener Ytre Oslofjord søker om støtte til to møter på henholdsvis kroner 
5 000,- og kroner 5 000,-  
Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening/Lankarulla søker om 10 000,- for kurs i 
sying av skinn/pels lue 
Midt-Norge Kvenforening søker om 13 640,- til en barnehageturne i forbindelse med 
kvenfolkets dag. 
 
Totalt kroner 64 640,- utbetales i tråd med overnevnte. 
 
Til disse to søknadene krever omskriving/mere informasjon. 
Alta Kvenforening – Søker om 10 000,- til flaggprosjekt  
Lakselv kvenforening – Søker om 20 000,- til Gapahukprosjekt 
Generalsekretæren tar kontakt med søkerne. 

Enstemmig vedtatt 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 31/21: Samarbeid med andre organisasjoner 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Dette er en sak som det er sundt å ta opp med jevne mellomrom.  Det er aktualisert ved 
at kulturminneutvalget har lagt frem en ide om å samarbeide med andre organisasjoner 
for å få en bedre registrering av kulturminner.  Jan Daleng orienterer. 



      MØTEBOK – Forbundsstyret NKF-RK – 14.11.2021   
 

14.11.2021 
Ivar Johnsen 
Generalsekretær  

6 

 

Vi møter de andre nasjonale minoritetene på kontaktforummøte i Oslo 22.-23. 
november.   Flere av de har dannet en ny paraplyorganisasjon (NMIN), ledet av 
Tatere/Romani, Skogfinner og Kvener-Norskfinner.  Vi har så langt valgt å stille oss 
utenfor denne organisasjonen, da vi har ansett det som for arbeidskrevende å skulle 
delta i en organisasjon til.  Vi har imidlertid god kontakt med ledende personer der, og 
har deltatt i rapportering til Europarådet bl.a.  
Jan Daleng orienterte om kulturminneutvalgets tanker og ideer.  Han foreslo at denne 
saken ble utsatt til neste forbundsstyremøte. 
 
 
Vedtak; 
 
Nkf-Rk viderefører den gode dialogen med NMIN, og fortsetter å samarbeide med 
de der dette er naturlig. 
Saken med samarbeid med andre organisasjoner utsettes, og tas opp på neste 
forbundsstyremøte. 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 

ASSII/SAK 32/21: Samarbeidsutvalget Slekt og Data – Nytt medlem velges 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Vi har et samarbeidsutvalg med Slekt og Data, som har arrangert flere slektsforskerkurs 
og to turer til Tornedalen. Trygg Jakola har trukket seg fra utvalget, og vi har fått forslag 
på ny kandidat: Gunnhild S. Engstad er foreslått av Sigbjørn Elvebakken i Slekt og data 
har foreslått at hun overtar.  Vi bør gjøre en formell godkjenning av kandidat til utvalget. 
 
Vedtak; 
 
Nkf-Rk velger Gunnhild S. Engstad som nytt medlem til samarbeidsutvalget med 
Slekt og Data 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

ASSII/SAK 33/21: Landsmøtet 2022 
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______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Vi har tidligere vedtatt at Landsmøtet for 2022 holdes i Tromsø eller Alta den 23.-24.4.  
Har fått inn noen priser, vi diskuterer hvordan møtet legges opp på forbundsstyremøtet. 
Det er svært dyrt med møtepakker på hotellene uansett hvor vi legger møtet. 
I tillegg kan det være lurt å allerede se på både faglig innhold og eventuelt å tenke på 
underholdning. 
 
Vedtak; 
 
Nkf-Rk legger neste Landsmøtet til Tromsø 23.-24.4.2022.   
 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

ASSII/SAK 34/21: Møter forover 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Følgende møteplan vedtatt på siste forbundsstyremøte; 
7.9.  Tromsø. Møte med kirka.  Kai Petter møter sammen med Lindis, Kristin Mellem, 
Egil Sundelin? 
15.9. Lakselv. Fagstyre Porsanger språksenter.  Olaf B.A.  
24.9. Møte med KMD.  Kai Petter og Gen.sekr. 
20.-21.10. Tradisjonsbåtskonferanse i Tromsø. Kai Petter m.fl. 
14.11. Forbundsstyremøte i Tromsø. Klokka 11.00 – 16.00 
 
2022 
23.-24.4. Landsmøte i Alta (eventuelt i Tromsø). 
 
Vi har i tillegg fått noen nye møter inn; 
 
22.-23.11. Kontaktforum – Oslo 
29.-30.11 Sannhetskommisjonen – Kvænangen, Åpent møte 
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Vedtak; 
 
Følgende møteplan vedtatt: 
 
22.-23.11. Kontaktforum – Oslo.  Kai Petter, Vilde og Generalsekretæren møter. 
29.-30.11 Sannhetskommisjonen – Kvænangen, Åpent møte 
 
2022 
3.2.Forbundsstyremøte. Digitalt. 18.00-19.30  
23.-24.4. Landsmøte i Tromsø 
 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 


