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Protokoll 

Styremøte Nkf–Rk  
 

 
Det fjerde forbundsstyremøtet i 2022 ble holdt digitalt over Teams torsdag 12. mai kl. 19.00–

21.00. 

 

Tilstede;  Kai Petter Johansen, Vilde Christoffersen Walsø, Unni Elisabeth Huru, Lindis 

Møller-Davidsen, Jan Erling Pedersen, Vebjørn Vinjar Karvonen, Rune Sundelin (1. 

vara). 

Uten stemmerett: Ivar Johnsen, Nora Marie Ollila Sandmo, Åsne Kummeneje Mellem. 

Kristin Mellem hadde meldt forfall. 

 
Assilista/saksliste:  
 
Assii/sak 22/22: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte   
Assii/sak 23/22: Orienteringer til styret            
Assii/sak 24/22: Utvalg 
Assii/sak 25/22: Mediestrategi 
Assii/sak 26/22: Innspill til Sannhets- og forsoningskommisjonen 
Assii/sak 27/22: Handlingsplan 2022–2024 
Assii/sak 28/22: Møter framover
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______________________________________________________________________________ 
 
Assii/sak   22/22: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte 
______________________________________________________________________________ 
 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner innkalling og saksliste fra forrige styremøte.  
 
Saksopplysninger; 
Det ble valgt nytt styre på Landsmøtet i Tromsø 23. til 24. april 2022. Nåværende styre deltok 
derfor ikke på forrige styremøte. 
 
Vedtak; 
 
Styret godkjenner innkalling og saksliste fra forrige styremøte.  
 

Enstemmig vedtatt 
______________________________________________________________________________ 
 
Assii/sak   23/22: Orienteringer til styret 
______________________________________________________________________________ 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringssakene til etterretning. 
 
Saksopplysninger: 
Følgende saker legges fram for orientering: 

• Samarbeidsleir i Kvænangen, i samarbeid med Svenske Kväner – Lantalaiset Kiruna. 
Utsatt fra 2021 til 2022 på grunn av korona. 

• Kulturtreff 2022.  Reduserte planer grunnet manglende finansiering 

• Invitert til Møte i Ørsta i juni 

• Driftsstøtte – høring 

• Nytt lokallag på gang i Sør-Troms! 

• Skibotn – ønsker å satse mere på å støtte lokallaget 

• Styreinstruks – vi utarbeider en styreinstruks for forbundsstyret 

• Ny regnskapsfører fra og med 1. mai. 
 
Vedtak; 
 
 
Styret tar orienteringssakene til etterretning. 
 

Enstemmig vedtatt 
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______________________________________________________________________________ 

Assii/sak   24/22: Utvalg 
______________________________________________________________________________ 
 
Forslag til vedtak:  
 
 
Saksopplysninger; 
På landsstyremøte i Tromsø i 2004 ble utvalg for første gang besluttet opprettet, og gitt 
følgende mandat “Utvalgene skal forberede saker for Forbundsstyret (FS), og utvalgene får sine 
saker til utredning og forberedelse fra FS. Utvalgene kan også ta opp saker innen sitt 
arbeidsområde på eget initiativ. Det er imidlertid styret, landsstyret eller landsmøtet som skal 
behandle alle saker og avgjøre om de blir forbundets offisielle standpunkt. Utvalgenes 
utredning er derfor interne arbeidsdokumenter. Forbundsstyret gis fullmakt til å opprette 3 
medlemmer i hvert utvalg. Det ytes ikke faste godtgjørelser for utvalgsarbeid, men 
forbundsstyret har fullmakt til å gi nødvendige midler til utvalgene.” 
 
Ut over dette er handlingsplanen styrende for NKF/RK og dermed også utvalgenes arbeid. 
 
Vi har nytt forbundsstyre for 2022–2024, og det kan dermed være aktuelt å bytte ut 
utvalgsmedlemmer, endre utvalgsstruktur eller annet. Vi går gjennom dagens utvalg (oversikt 
under), og begynner å se på hvordan vi ønsker at utvalgene skal organiseres framover. Vi tar 
endelig avgjørelse om utvalgene på det neste forbundsstyremøtet. 
 
Kvensk kirkeutvalg 
Lindis Møller-Davidsen (leder), Arne Skare, Elin Gåsland, Anne Wilhelmsen 

• Kirkesaker 
 
Kvensk kulturminneutvalg 
Jan Daleng (leder), Alf E. Hansen, Reidar Harju, Bror Ivar Salamonsen 

• Kulturminner, historie, immateriell kulturarv i tilknytning med kulturminner, samarbeid 
med kulturinstitusjoner og museer 

• Oppfølging av Kulturminnemeldingen  

• Videre arbeid for sterkere vern av kvenske kulturminner i kulturminneloven 

• Jobbe videre for kartlegging av kvenske kulturminner 

• Følge opp arbeidet for lokale kulturminneplaner i kommunene 
 
Kvensk kulturutvalg 
Kristin Mellem (leder), Katriina Pedersen, Lisa Vangen, Egil Sundelin 

• Kvensk musikk, kunst, kvensk håndverk, film, teater etc. 

• Oppfølging av Kulturmeldingen  

• Følge opp arbeidet med etablering av kvensk teater 

• Jobbe for kvensk fokus i kulturinstitusjoner i Norge 

• Jobbe for kvensk kunst i det offentlige rom 
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Kvendraktutvalg 
Evy Basso (leder), Else Olsen, Anne-Gerd Jonassen 

• Avklaring av saker og spørsmål knyttet til kvendrakten 

• Jobbe for sy-kurs og promotering av kvendrakten 

• Følge opp arbeidet med sømbeskrivelsen 
 
Kvensk skilt- og stedsnavnsutvalg 
Katriina Pedersen, Jens Pedersen 

• Stedsnavn og skilting på kvensk, skilting på institusjoner 

• Påvirke til mer skilting på kvensk 

• Støtte lokallagene i deres arbeid for skilting på kvensk 
 
Kvensk barne- og ungdomsutvalg 
Anne-Gerd Jonassen (leder), Karin Larsen 

• Barne- og ungdomsaktiviteter 

• Utvikling og innsamling av aktiviteter – bidra til etableringen av en database med 
aktiviteter tilgjengelig for lokallagene 

• Rekruttering av yngre medlemmer 

• Være en styrke for lokale barnegrupper 

• Være en styrke for Kvääninuoret 

• Følge opp losprosjektet 
 
Kvensk skoleutvalg 
Vilde Christoffersen Walsø (leder), Trygg Jakola, Elisabeth Stubberud 

• Forskning og høyere utdanning 

• Barns rettigheter 

• Barnehage, skole og videregående skole 
 
Kvensk rettighetsutvalg 
Kai Petter Johansen (leder), Helge Huru, Geir Johan Nilsen, Evy Basso 

• Kulturelle, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter, internasjonalt, nasjonalt 

• Følge opp arbeidet med Ny fjellov 

• Følge opp Finnmarkskommisjonens arbeid i de ulike områdene 

• Bruks- og eiendomsrettigheter 
 
Kvenske markører 
Åshild K. Rundhaug (leder)  

• Se etter nye kvenske markører i form av klær, smykker etc. 
 
Vi vurderer å legge ned /slå sammen flere av utvalgene.  Saken tas opp på neste 
forbundsstyremøte, da bes styremedlemmene tenke over hvilke utvalg eller ressursgrupper de 
ønsker å bidra i. 
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Vedtak; 
 
Forbundsstyret følger saken videre opp på neste møte. Antall utvalg reduseres, og nye 
ressursgrupper som kan arbeide med enkeltsaker/temaer settes opp.  
 

Enstemmig vedtatt 
______________________________________________________________________________ 

Assii/sak   25/22: Mediestrategi 
______________________________________________________________________________ 
 
Forslag til vedtak:  
 
 
Saksopplysninger;  
Behovet for en mediestrategi ble tatt opp på landsmøtet i Tromsø.  
 
Saken ble diskutert på forbundsstyremøtet, og det var enighet om at vi skal utarbeide en 
mediestrategi. Det settes sammen en ressursgruppe som arbeider videre med en strategi. Unni 
E. Huru leder arbeidet frem til neste forbundsstyremøte og legger frem ei skisse. 
 
Vedtak;  
 

• Det opprettes en ressursgruppe som kan jobbe raskt og strategisk.  

• Vi lager en enkel plan for markedsføring, media og omdømmebygging – et levende 
dokument, som utvikles og krysses av «ok» på 

 
 

Enstemmig vedtatt 
______________________________________________________________________________ 
 
Assii/sak   26/22: Innspill til Sannhets- og forsoningskommisjonen 
______________________________________________________________________________ 
 
Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
Vi fikk innspill til forsonende tiltak til Sannhets- og forsoningskommisjonen fra Landsmøtet 
2022. Forbundsstyret jobber videre med disse. 
 
Vedtak; 
Vi setter ned et foreløpig utvalg som arbeider med  et forslag til forsonenede tiltak til neste 
forbundsstyremøte.  Ledes av Kai Petter, Nora, Åsne, Rune S. og Unni deltar også i arbeidet. 
 

Enstemmig vedtatt 
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______________________________________________________________________________ 
 
Assii/sak   27/22: Handlingsplan 2022–2024   
______________________________________________________________________________ 
 
Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
Hvis tiden strekker til, begynner vi å se på handlingsplan 2022–2024. Fordeling av 
ansvarsområder avgjøres når den nye utvalgsstrukturen er på plass, og utsettes dermed til det 
første fysiske møtet for forbundsstyret 2022–2024. Handlingsplan 2022–2024 ligger ved. 
 
Vedtak; 
Saken utsettes til neste forbundsstyremøte.   
 

Enstemmig vedtatt 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Assii/sak    28/22: Møter framover 
______________________________________________________________________________ 

 
Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
Neste forbundsstyremøte bør være fysisk, slik at alle i det nye styret møtes. Vi setter sted og 
dato under møtet. 
 
Vedtak; 
Neste forbundsstyremøte holdes i Vadsø 1.-2.7. 2022.   
Fra fredag 17.00 til lørdag 15.00?  Vi satser på å besøke kvenske bygder i området, samt å ha 
et møte med Tana Kvenforening på kvelden den 2. eller den 3. for de som har anledning til å 
delta.  Varamedlemmene inviteres til å delta på møtet. 
 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 


