
 _________________________________________________________________________________ 

 

 

Protokoll  
STYREMØTE NKF/RK 

 

 

 

Det andre forbundsstyremøtet i 2022 ble holdt digitalt tirsdag 22. februar klokka 18.00 

– 19.50. 

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

Karlstrøm Rundhaug, Jan Daleng og Rune Sundelin. 

Lindis Møller-Davidsen hadde meldt forfall. 

Uten stemmerett: Ivar Johnsen. 

 

ASSIIlista/Saksliste;  
 
ASSII/SAK   10/22: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte   
ASSII/SAK   11/22: Orienteringer til styret            
ASSII/SAK   12/22: Årsregnskap 2021 og budsjett 2022 

ASSII/SAK   13/22: 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   14/22: Kvendrakt til leder? Innkommet forslag 
ASSII/SAK   15/22: Møter forover 
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____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 10/22: 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 digitalt 3.2.2022 

 

Vedtak; 
Styret  godkjenner innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte. 
  

 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 11/22: Orienteringer til styret 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge for 
oppfølging der det er påkrevd. 
 
Saksopplysninger:      Orientering 
 
  
Følgende saker lagt fram for orientering: 
__________________________________________   
  
Sannhetskommisjonen – møte og oppfølgingsbrev 
Kvenfolkets dag – flere store markeringer varslet 
Medlemsskap orientering   
Siste nytt fra Hufsingsdalsaken – ennå en del feil på nettsidene fra NRK –  
Høring NRK-Plakaten – Høringsinnspill sendt 
Programplaner forskningsrådet – Sendt høringsinnspill 
  
 
 
Vedtak; 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge for 
oppfølging der det er påkrevet.  
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______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 12/22: Årsregnskap 2021 og budsjett 2022 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
Fremmes ikke 

 
 
Saksopplysninger; 
 
Saken ble utsatt på forrige forbundsstyremøte. 
Regnskapet for 2021 ligger ved.  Budsjettforslag ligger også vedlagt. 
Det har kommet ønske om å ha budsjett sammen med regnskapet.  Det er ikke mulig å 
gjøre siden det ikke følger samme mal.  De viktigste regnskapspostene er imidlertid lagt 
inn bak budsjettet slik at man har et sammenligningsgrunnlag. 
 
Kommentarer til Regnskapet; 
 
Regnskapet viser et overskudd på 450 000,- kroner.  Dette er ikke helt reelt, siden flere 
av prosjektene vi mottok midler for i 2021 ikke ble fullført og penger må brukes i 2022.  
Det betyr at vi realiteten gikk med et lite underskudd. 
 
I saksfremlegget på regnskapet til Landsmøtet må det ligge ved oversikt over 
prosjektkostnadene for alle prosjekter gjennomført i 2021, og forklaring på hva som er 
overført til 2022. 
 
Regnskapet med bilag er for tiden inne hos revisor, og derfor har vi ikke kunnet gå 
igjennom alle punktene i regnskapet som det kan være usikkerhet rundt.  Spesielt når 
det gjelder internett/nettleie/software/telefoni samt reisekostnader må det lages en 
oversikt slik at spørsmål fra Landsmøtet kan besvares. 
 
 
Kommentarer til Budsjettforslaget; 
 
Vi må legge opp til et kraftig underskudd for 2022.  Dette skyldes først og fremst 
prosjektmidler bevilget i 2021 som ikke er brukt, og som utgiftene kommer i år på. 
Det gjelder først og fremst Kolmeprosjektet, men også leiren vår og ungdomsmidler til 
fraseordboka.  Det dreier seg om drøyt 350 000,- for Kolme, 120 000,- for leiren og 
rundt 100 000,- for fraseordboka som Kvääninuoret skal gi ut i vår.   I tillegg må vi sette 
av et beløp til kvenungdommen som de kan disponere til sine aktiviteter.  Vi hadde 
drøyt 1 million på kontoen ved årsskiftet, så vi har en del å gå på, men må ha igjen 
300 000,- ved årsskiftet slik at vi får tatt unna de to første lønningene.   
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Det er viktig å ha i mente at i budsjettet er ikke reisekostnader og lønn til ansatte tatt 
med i prosjektkostnadene.  Disse er lagt inn på generelle reisekostnader og 
lønnskostnader.  Flere av prosjekttilskuddene inneholder lønnsmidler som er med på å 
finansiere stillingene i Nkf-rk. 
 
 
 
 
Vedtak; 
 
Budsjett og regnskap tas til orientering.  Vi tar et møte med revisor og 
regnskapsfører for å få overføringer i  prosjektmidler fra 2021 – 2022 inn i 
regnskapet, og justerer budsjettet deretter.  Til regnskapet må prosjektregnskap 
synliggjøres for  Landsmøtet, samt andre poster der det er vesentlige avvik fra 
budsjettet.   Vi  setter av en post i budsjettet på 50 000,- til egne prosjekter, 
herunder også midler til kvendrakt til leder. 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
_____________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 13/22: Landsmøtet 2022 
______________________________________________________________________________ 

 
Forslag til vedtak:  
 
 
Saksopplysninger;  
 
Utsatt fra forrige forbundsstyremøte. 
 
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. 
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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. Det må gå ut brev til 
lokallagene og til utvalgene med ønske om innspill, og noen må sy sammen et forslag til 
en ny handlingsplan. 
 
Årsmeldinga for Nkf-Rk for det siste året er under arbeid, og skal være ferdig i god tid.  
Vi er kommet ganske langt, og utkast ble sendt ut fredag 18.2.  
Alle rapportene fra utvalgene er ikke kommet, og lokallagenes årsmeldinger skal også 
inn etter hvert.  Rapporten på forrige periode gjenstår det en del arbeid på, så den er 
heller ikke lagt inn.  Milepæler i året som gikk vil vi gjerne ha innspill på. 
 
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 
familiemedlemskap. 
 
Valgkomiteen har levert sin innstilling, og dere har mottatt forslaget.   
 
Her er programmet for det siste ordinære landsmøtet i 2018 som et utgangspunkt: 
 
Lørdag - Lauantai 

Kl. 11.00  Åpninga av landsmøtet 

Kl. 11.10 Foredrag, livestreaming fra STR-Ts årskongress: 

Kl. 12.15 Foredrag: Riksantikvarens fredningsstrategi for kvenske kulturminner 

utgangspunkt i arbeidet i Troms v/ Bente Nordhagen, Spesialrådgiver, KUL 

Kulturarv og miljø, Troms fylkeskommune 

Kl. 13.00 Sak 1 Konstituering – Hilsninger - Tervehdykset. 

Kl. 13.15 Lunch - Keskipäivä 

Kl. 14.00 Start med Saksliste - Asialista 

Kl. 15.15 Kaffepause - Kaffipaussi 

Kl. 15.45 Videre arbeid med saksliste  

Kl. 17.15 Kaffepause - Kaffipaussi 

Kl. 17.30 Videre arbeid med saksliste 

Kl. 18.30 Avslutning - Lopetus 

Kl. 19.30 Middag med kulturinnslag og utdeling av priser.  

Murkina, kulttuuriprogrami ja palkintojen jakaminen 

Søndag - Sunnuntai 

Kl. 09.00 Videre arbeid med saksliste; valg og resolusjoner 

Asialista; vaali ja päätöslauselmat/päätössanat 

Kl. 13.00 Avslutning - Liittokokkouksen päättäminen 

Kl. 13.30 Lunch – Keskipäivä 
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Vedtak;  
 
Nestleder Reidar Harju tar ansvar for å lage et utkast til ny handlingsplan, og ber 
om innspill fra lokallag og utvalg.   
Til faglig del satser vi på å et innlegg fra forskningsgruppa som følger arbeidet til 
Sannhets og Forsoningskommisjonen.   
Vi går også for at Kåfjord Kvenforening får presentere arbeidet med det 
kommunale kvenskpolitisk utvalget.   
Medlemskontigenten foreslås uendret, forslag fra Ytre Oslofjord legges ved i 
sakspapirene til Landsmøtet. 
Saksliste og foreløpig program sendes ut til lokallagene snarlig. 
 
 
 
 

Enstemmig vedtatt 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 14/22: 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. 
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.  

Med hilsen Anne Gerd Jonassen. 
 
Vi kan velge å kjøre den som landsmøtesak, eller ta den med i vårt budsjettforslag 
 
 
 
 
Vedtak; 
 
Forbundsstyret går inn for å tilby ledere av organsisasjonen en komplett 
kvendrakt til halv pris.  Det settes av penger til dette i budsjettet. 
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Følgende  
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 15/22: Møter forover 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Vi har ennå saker som må endelig godkjennes av forbundsstyret før Landsmøtet.  Vi tar 
et digitalt møte i mars dersom vi ikke kan behandle via epostkommunikasjon. 
 
 
Vedtak; 
 
Mars 2022.  Digitalt forbundsstyremøte dersom det er behov  for det. 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 


