
 _________________________________________________________________________________ 

 

 

Protokoll  
STYREMØTE NKF/RK 

 

 

 

Det første forbundsstyremøtet i 2022 ble holdt digitalt torsdag 3. februar klokka 18.00 

– 19.47. 

Følgende deltok; Kai Petter Johansen, Vilde Christoffersen Walsø, Reidar Harju, Lindis 

Møller-Davidsen, Åshild Karlstrøm Rundhaug, Jan Daleng og Torbjørn Naimak. 

Kristin Mellem hadde meldt forfall. 

Uten stemmerett: Ivar Johnsen og Kaisa Nicolaysen Sundelin 

 

ASSIIlista/Saksliste;  
 
ASSII/SAK   1/22: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte   
ASSII/SAK   2/22: Orienteringer til styret            
ASSII/SAK   3/22: Årsregnskap 2021 og budsjett 2022 

ASSII/SAK   4/22: Landsmøtet 2022 
            Program 
                        Sted Thon Hotell PolarTromsø 
                        Underholdning – faglig program 
                        Utdeling av priser 
            Saksliste, faste og innkomne/egne saker 
            Handlingsplan 
            Årsmelding Nkf-Rk 
 Medlemskontingent 

Valg                     
 

ASSII/SAK   5/22: Søknader til Nkf-Rk fra lokallagene 
ASSII/SAK   6/22: Samarbeid med andre organisasjoner 
            Kulturminneutvalgets forslag.  
ASSII/SAK   7/22: Medlemskap - lokallag  
ASSII/SAK   8/22: Kvendrakt til leder? Innkommet forslag 
ASSII/SAK   9/22: Møter forover 
 
__ 
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____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 1/22: 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 Tromsø 14.11.2021 

 

Vedtak; 
Styret  godkjenner innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte.  Det 
presiseres at møtebok må ut på et tidligere tidspunkt slik at forbundsstyret har 
god tid til å sette seg inn i sakene på forhånd. 
Rekkefølgen på sakene i sakslisten ble endret, sak sju ble tatt opp etter at sak 2 
var ferdigbehandlet. 

 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 2/22: 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  
Rett til fri fra arbeid/skole i forbindelse med kvenfolkets dag. 
Språkbad i Tromsøbarnehager 
Nye bøker 
Tana kvenforening   
Universitetet i Tromsø – Kvenskundervisninga 
Sannhetskommisjonen – Arbeidsmøte på kvenfolkets dag  
Nytt regnskapsprogram innført fra og 2022 Power Office Go 
Medlemstallene for 2021 er klare 
Årets kven        
 
Vedtak; 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge for 
oppfølging der det er påkrevet.  
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______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 3/22: Årsregnskap 2021 og budsjett 2022 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
Fremmes ikke 

 
 
Saksopplysninger; 
 
Regnskapet ble sendt ut 1.2.  Viser et overskudd på 450 000,- kroner.   
 
Vedtak; 
 
Behandling av regnskap og budsjett utsettes til neste forbundsstyremøte 
22.2.2022. 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
_____________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 4/22: Landsmøtet 2022 
______________________________________________________________________________ 

 
Forslag til vedtak:  
 
 
Saksopplysninger;  
 
Vi må komme oss videre med planlegginga, og har mye vi bør komme oss igjennom.  
 
Program må i hovedsak på plass.  Landsmøtet blir holdt på Thon Hotell Polar i Tromsø. 
Vi buker å holde på fra lunch på lørdag til lunch på søndag.  Det gir oss ett relativt 
stramt program, men med god styring bruker vi å komme oss i havn. 
Vi bør bestemme oss for faglig innhold, og se på hva vi kan ha av kulturinnslag. 
I tillegg bruker vi å dele ut priser, noen er klare allerede, men vi tar gjerne imot andre 
forslag også.  Prisutdelinga er det naturlig å ta under middagen lørdag kveld. 
                   
Sakslista er relativt fastspikra av vedtektene, men det er alltid rom for andre saker som 
vi må fremme innen en måned før landsmøtet. 
 
Foruten årsregnskap og budsjett er ny handlingsplan en viktig sak for Landsmøtet.  
Dette blir hovedstyringsdokumentet for det nye forbundsstyret for de kommende to 
årene.  Arbeidet med den nye handlingsplanen må starte opp nå. 
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Årsmeldinga for Nkf-Rk for det siste året er under arbeid, og skal være ferdig i god tid.  
Vi rekker neppe å behandle den på dette forbundsstyremøtet, men det sendes ut så 
langt vi er kommet i løpet av onsdag 2.2. 
 
Vi må bestemme oss for om vi skal øke medlemskontingenten, eller om vi skal beholde 
den på samme nivå som tidligere. Medlemskontingenten har for de senere årene ligget 
på 50kr for barn-unge og pensjonister, 100 for ordinære medlemmer og 200 for 
familiemedlemmer. 
 
Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid, dette arbeidet skal ikke forbundsstyret ta del i, 
men jeg regner med at dere alle er forespurt om dere ønsker å ta gjenvalg.                    
 
 
 
Vedtak;  
 
Saken utsettes til neste forbundsstyremøte. 
 

Enstemmig vedtatt 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 5/22: Søknader til Nkf-Rk fra lokallagene 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Vi har mottatt mange søknader denne gangen.  Et sammendrag av disse følger under.  
Selve søknadene sendes som vedlegg. 
Vi har ikke et vedtatt budsjett for 2022, men vi må forutsette at det skal bevilges penger 
til prosjektstøtte også i 2022. 
 
Søknader; 
 
Norske Kvener Ytre Oslofjord 
Søknad om støtte til kvenfolket dag.  Søknadssum 10 000,- 
Norske Kvener Midt-Norge Søknad om støtte til arrangement på kvensk språkdag 
10 000,- 
Kåfjord Kvenforening,  
Søknad om støtte til arrangement på kvenfolkets dag. 10 000,- 
Søknad språkkurs. Søknadssum 9900,- 
Kvensk Teater Trupp 
Søknad om støtte til kvenfolkets dag og innvielse av trøorgel. 20 000,- 
Lakselv Kvenforening.  
Søknad om støtte til tur Til Vadsø.  30 000,- 
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Søknad om støtte til Gapahuk prosjekt. 20 000,- 
Kven Østlandet 
Søknad om støtte til språkkafe 3000,- 
Søknad om støtte til avholdt møte. 5 000,- 
 
Total søknadssum 117 900,- 
 
Vedtak; 
 
Følgende søknader innvilget; 
Norske Kvener Ytre Oslofjord 
Søknad om støtte til kvenfolket dag.  Søknadssum 10 000,- 
Norske Kvener Midt-Norge Søknad om støtte til arrangement på kvensk språkdag 
10 000,- 
Kåfjord Kvenforening,  
Søknad om støtte til arrangement på kvenfolkets dag. 10 000,- 
Søknad språkkurs. Søknadssum 9900,- 
Kvensk Teater Trupp 
Søknad om støtte til kvenfolkets dag og innvielse av trøorgel. 20 000,- 
Lakselv Kvenforening.  
Søknad om støtte til tur Til Vadsø.  10 000,- 
Søknad om støtte til Gapahuk prosjekt. 20 000,- 
Kven Østlandet 
Søknad om støtte til språkkafe 3000,- 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 6/22: Samarbeid med andre organisasjoner 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Dette er en sak som ble overført fra forrige forbundsstyremøte. 
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. 
Vi møtte de andre nasjonale minoritetene på kontaktforummøte i Oslo 22.-23.11.2021.   
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 
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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; 
 
Saken utsettes til neste forbundsstyremøte 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 

ASSII/SAK 7/22: Medlemskap - lokallag 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Unntatt offentlighet.  Saken ble behandlet og vedtak fattet 
 
Vedtak; 
 
Unntatt offentlighet 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

ASSII/SAK 8/22: Kvendrakt til leder? Innkommet forslag 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Dette er et forslag kommet fra Anne Gerd Jonassen, som forslag til Landsmøtesak. 
 
Ledere av NKF deltar på ulike arrangement i løpt av året, og er dermed forbundet ansikt utad.  
Vi har en flott drakt som representerer kvenfolket, og som ville ha vært ønskelig ble brukt under 
arrangementer. 
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Forslag:   NKF kjøper inn kvendrakt til leder som brukes til arrangement hvor leder representerer 
NKF.   Etter endt tjeneste som leder foreslås det at avgått leder får kjøpe drakten til ½ pris.  

Vi kan velge å kjøre den som landsmøtesak, eller ta den med i vårt budsjettforslag 
 
Vedtak; 
 
Saken utsettes til neste forbundsstyremøte.   
 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

ASSII/SAK 9/22: Møter forover 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Vi har kun et fastsatt møte forover, nemlig Landsmøtet 2022.  Vi må vurdere å ta et 
forbundsstyremøte til før landsmøtet. 
 
Vedtak; 
 
Vi holder neste forbundsstyremøte digitalt den 22-2-2022. Kl. 18.00-19.30  
 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 


