Protokoll
Landsmøtet
Tromsø 23.–24. april 2022

Ruijan kvääniliitto
Norske kveners forbund

Program med saksliste
Møte, bespisning og overnatting på Thon Hotel Polar
Lørdag – lauantai
Kl. 11.00
Åpning av Landsmøtet 2022
Kl. 11.15
Konstituering – avvaaminen
Kl. 11.45
Presentasjon – Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord kommune ved utvalgsleder leder
Elling Vatne
Kl. 12.00
Foredrag – forskerne Eva Josefsen og Else Grete Broderstad som følger
Sannhets- og forsoningskommisjonen
Kl. 13.15
Lunch – keskipäivä
Kl. 14.00
Start med saksliste – asialista
Kl. 15.15
Kaffepause – kaffipaussi
Kl. 15.45
Videre arbeid med saksliste – asialista
Kl. 17.15
Kaffepause – kaffipaussi
Kl. 17.30
Videre arbeid med saksliste – asialista
Kl. 18.30
Avslutning – lopetus
Kl. 19.30
Kulturinnslag og utdeling av priser – kulttuuriprogrami ja palkintojen
jakaminen
Kl. 20.00
Middag – murkina
Søndag – sunnuntai
Kl. 09.00
Videre arbeid med saksliste; valg – asialista; vaali
Kl. 13.00
Avslutning – liittokokkouksen päättäminen
Kl. 13.30
Lunch – keskipäivä

Saksliste – Asialista ;
Sak 1
Konstituering – Avvaaminen
Sak 2
Årsmelding – Vuosimellinki
Sak 3
Regnskap – Ekonominen selvitys
Sak 4
Kontingent – Jäsenmakso
Sak 5
Handlingsplan – Toimintaplaani
Sak 6
Sannhets- og forsoningskommisjonen – Tottuuen- ja sovinonkommisjuuni
Sak 7
Budsjett – Budjetti
Sak 8
Valg – Vaali
Sak 9
Resolusjoner
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Sak 1;

Konstituering – Avvaaminen

Opprop;
Forbundsstyret

Alta Kvenforening - Alattion kvääniseura
Kvääninuoret - Kvenungdommen

Itu teatteriforeeninki
Kvænangen qven og sjøsamisk forening

Ruijan kväänit Keski-Norja – Norske kvener Midt-Norge

Ruijan kväänit Lemmijoki - Norske kvener Lakselv
Kåfjord kvenforening

Nord-Varanger kvenforening - Varankin kvääniseura

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys
Tromsø kvenforening

Tana kvenforening
Norske kvener Børselv

Norske kvener Ytre Oslofjord

Uten stemmerett

38 deltakere med stemmerett
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Navn på deltaker
Kai Petter Johansen
Vilde Christoffersen Walsø
Reidar Harju
Jan Daleng
Kristin Mellem
Lindis Møller-Davidsen
Åshild Karlstrøm Rundhaug
Grete Alise Nilima Monsen
Rune Sundelin
Åsne Kummeneje Mellem
Kristine Jonas
Maria Pauna Lane
Henrik Madsen
Tove Raappana Reibo
Anne Gerd Jonassen
Unni Helene Hætta
Marit Nilsen
Runar Christoffersen Walsø
Olav Wilhelmsen
Alma Olsen
Jan Erling Persen
Margoth Thomassen
Elling Vatne
Gerd Steinnes Nilsen
Line Evensen
Jens Pedersen
Solveig Methi
Raymond Olufsen
Sami Kinnunen
Merete Eidstø
Torbjørn Naimak
Wenche-Lovise Larsen
Reino Ollila
Helge Huru
Alf Steinar Børresen
Hedvig Johnsen
Egil Borch
Karin Larsen
Sølvi Johansen
Unni Elisabeth Huru
Beate Adolfsen
Herulf Johansen
Nora Marie Ollila Sandmo

X
X
Meldt forfall
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Meldt forfall
X
Meldt forfall
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Meldt forfall
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vedtak:
Valg av møteledere (2):
Rune Sundelin og Torbjørn Naimak

Valg av møtesekretærer (2):
Lindis Møller-Davidsen og Vilde Christoffersen Walsø

Valg av redaksjonskomité (3):
Unni Elisabeth Huru, Hedvig Johnsen, Kristine Jonas og Tove Reibo

Valg av protokollunderskrivere (2):
Anne Gerd Jonassen og Herulf Johansen
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Sak 2;

Årsmelding – Vuosimellinki

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak;
Landsmøtet godkjenner Årsmelding – Vuosimellinki 2021–2022.
Saksopplysninger;
Årsmelding – Vuosimellinki 2021–2022 sendt ut i forkant, og ble levert ut på landsmøtet.
Lokallagenes årsmeldinger inkludert i forbundets årsmelding.
Vedtak:
Landsmøtet godkjenner Årsmelding – Vuosimellinki 2021–2022 med ettersendt rapport fra
Kulturutvalget og årsmelding fra Norske kvener Lakselv, Tromsø kvenforening og Norske
kvener Børselv.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 3;

Regnskap – Ekonominen selvitys

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak;
Landsmøtet godkjenner regnskapet.
Saksopplysninger;
Regnskap for 2021 ligger ved. Har ikke fått innhentet signatur fra ett styremedlem. Revisor
har åpnet for at 1. vara signerer i stedet. Har fått signatur fra 1. varamedlem.
Vedtak:
Landsmøtet godkjenner regnskapet under forutsetning av at det ikke framkommer
vesentlige merknader i revisjonsberetningen.
Vedtatt mot 3 stemmer. Protokollførsel: De som stemte imot begrunnet dette med at de
mener det ikke er i tråd med norsk lov.
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Sak 4;

Kontingent – Jäsenmakso

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak;
Landsmøtet vedtar ingen endring i medlemskontingenten.
Saksopplysninger;
Norske Kvener Ytre Oslofjord - Ruijan Kväänit Ulko Oslovuonon har foreslått å øke
medlemskontingenten til:
• Hovedmedlem kr 250,• Honnør og ungdom kr 100,• Husstand: 350,Behandling;
Orientering om dagens kontingentsatser:
• Enkeltmedlem: 100,• Ungdomsmedlem: 50,• Honnørmedlemskap: 50,• Hovedmedlem i familie: 200,• Familiemedlem i familie: 0,Forslag fra Kvääninuoret:
• Ungdom (15–35 år): 50,• Hovedmedlem: 200,• Husstand: 300,• Honnør/pensjonist: 100,Forslag om utsettelse til neste landsmøte.
Vedtak:
Landsmøtet ber forbundsstyret komme tilbake med en helhetlig utredning om
kontingentstrukturen til neste landsmøte.
Avstemming:
Forslag om utsettelse: 21 for, 9 mot, 8 blank. Forslaget er vedtatt.
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Sak 5;

Handlingsplan – Toimintaplaani

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak;
Landsmøtet godkjenner forslag til handlingsplan for 2022–2024.
Saksopplysninger;
Forslag til toimintaplaani – handlingsplan 2022–2024 ligger ved.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt med følgende behandling og tillegg;
A 1.5 Etablering av stipendordning for studenter som studerer kvensk språk.
A 1.6 Etablering av stipendordning for lærere, barnehagelærere og kulturarbeidere som vil
studere kvensk.
A 1.12 Etablering av kvensk språkreir/språkdusj i flere barnehager.
A 4.9 At regjeringen oppnevner kvenske representanter i relevante styrer og råd.
A 4.10 Opprettelse av kvenpolitiske utvalg i flere kommuner.
B 1.3 Være en god støtte for lokallagene i deres virksomhet og arbeide for økt økonomisk
tilskudd til lokallagene.
B 1.4 Arbeide for en styrket finansiering for organisasjonen som kan øke bemanningen og
arbeidskraften i forbundet, i lokallagene og i ungdomsorganisasjonen. Kurse lokallagene i
hvordan og hvor de kan søke om midler til språkopplæring og kulturtiltak etc.
B 1.14 Vurdere behovet for endringer i organisasjonsstruktur og vedtekter.
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Sak 6;

Sannhets- og forsoningskommisjonen –
Tottuuen- ja sovinonkommisjuuni

Saksopplysninger;
Leder ber om innspill til forsonende tiltak fra landsmøtet, som skal videreformidles til
Sannhets- og forsoningskommisjonen.
Forslag fra Kvääninuoret: Landsmøtet gir forbundsstyret i samarbeid med Kvenungdommen i
oppgave å utarbeide et innspill på forsonende tiltak til sannhets- og forsoningskommisjonen
basert på handlingsplanen og innspill fra landsmøtet.
Vedtak:
Landsmøtet gir forbundsstyret i samarbeid med Kvenungdommen i oppgave å utarbeide et
innspill på forsonende tiltak til sannhets- og forsoningskommisjonen basert på
handlingsplanen og innspill fra landsmøtet.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 7;

Budsjett – Budjetti

Forbundsstyrets innstilling/forslag til vedtak;
Landsmøtet godkjenner forslag til budsjett for 2022.
Saksopplysninger;
Budsjettforslag for 2022
Budsjett Budsjett
2021
2022
Inntekter
Driftstilskudd Stat
Prosjektstøtte
Kvääninuoret
Prosjektstøtte
Kolmeprosjektet
Prosjektstøtte Leir
Prosjektstøtte Kulturtreff
Medlemskontingent
Salgsinntekter
Tilskudd drift andre (FFK)
Momsrefusjon
Sum driftsinntekter
Lønn og sosiale kostn.
Lønn/honorarer styre
Lønn gener.sekr 100%
Lønn konsulent
web/medlem/70%
Lønn
ungdomsmedarbeider
20%
Lønn leder
Kolmeprosjektet 30%
Lønn leder Kveeninouret
20%
Lønn/honorar
Kvääninuoret
Lønn leder 50%
Lønn nestleder 20%
Lønn/ honorar
utvalgsarbeid
Sum lønn og sos. kostn.
Driftskostnader
Inventar

Regnskap
2021

1997000 2207400
365000 270000
385773

100 000 overført fra 2021.
Søkt om 170 000 for 2022.
350 000 overført fra 2021

600000

120000
100000
70000
80000
50000
40000
0
0
160000 195000
3147773 3612400

120000

120 000 overført fra 2021.
76000
29055
190371
2774469

60000
580000
251000

40000
595000
402500

25 412
589822
365625

105000

90000

116916

165000

172500

125850

100000

97000

96316

30000

10000

5000

290000
80000

280000
50000
20000

270955
56190

1661000 1757000

1693513

10000

10224

10000
10

Kommentarer

Husleie
Telefon, data, internett,
software
Regnskap og revisjon
Reise/diett
Lands(styre)møte
Prosjektkostnader Barn
Prosjektkostnader
kvendrakt
Ungdom, styremøter,
samlinger leir
Prosjektkostnader Kolme
Tilskudd lokallag /
aktivitetsstøtte lokallag
Faste tilskudd lokallag
Leir- samling i
Kvænangen
Sum driftskostnader
Andre kostnader
Internettsider
Arkiv/bibliotek
Utarb./trykking av
infomatr
Innkjøp kvendraktstoff
Ufordelt reserve
Finanskostnader
Sum andre kostnader
SUM KOSTNADER.
UNDERSKUDD /
OVERSKUDD

105000
90000

54000
60000

98772

172000
150000
0
10000
35000

180000
267000
175000
0
35000

163735
259599
0

220000

150000

315000
220000

437000
220000

114636
330290

150000
120000

160000
120000

0

1597000 1868000

1267635

0
0
2000
0
1000
3000
3261000 3625000
-113227 -12600

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
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-117702

330290 i regnskap 2021 er
samlet støtte til lokallag

Sak 8;

Valg – Vaali

Saksopplysninger;
Valgkomiteen har bestått av:
Noora Marie Ollila Sandmo (leder)
Trond Stubberud
Anne Gerd Jonassen
Forbundsstyret takker valgkomiteen for arbeidet.

Valgkomiteens innstilling til
Norske kveners forbund´s– Ruijan kvääniliitto:n landsmøte 2022
Arbeidsprosess
Valgkomiteen begynte arbeidet desember 2021 og har holdt to nettmøter. Det har gått
forespørsel ut til forbundsstyret og varamedlemmer med spørsmål om gjenvalg i nåværende
eller nye verv. Valgkomiteen har også bedt om forslag på kandidater fra alle lokallagene i
forbundet og fra de med sittende verv. Innspill har kommet fra styret, og lokallagene; Alta
qvænforening – Alattion kvääniseura, Kvænangen qven og sjøsamisk forening, Ruijan kväänit
Lemmijokilaiset – Norske Kvener Lakselv, Tromssan kvääniseura – Tromsø kvenforening og
Norske kvener Ytre Oslofjord – Ruijan kväänit Ulko-Oslovuonon. Aktuelle personer har blitt
kontaktet.
Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i forbundets §3 Formål og fulgt kriteriene i §7
Forbundsstyret. Vi har tatt utgangspunkt i kriteriene om å lede forbundet i samsvar med
vedtektene og dekke forbundets saksområder, samt geografisk representasjon, aldersmessig
og kjønnsmessig fordeling. Vi har også vurdert forholdet mellom kontinuitet og nye krefter.
Forslaget består av et forbundsstyre bestående av 7 personer; leder, nestleder(e),
styremedlemmer, samt 5 nummererte varamedlemmer og en valgkomite bestående av en
leder og to medlemmer. Samtlige av de vi har innstilt, har sagt ja til å stille opp.
Hyvät vaalit! Godt valg!

Ystävällisiä tervheissiä
Noora Marie Ollila Sandmo, Trond Stubberud og Anne Gerd Jonassen
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Innstilling til forbundsstyre, varamedlemmer og valgkomité
Leder:
Kai Petter Johansen, Kvænangen
Nestleder(e):
Unni Elisabeth Eriksen, Horten
Vilde Christoffersen Walsø, Trondheim
Styremedlemmer:
Vebjørn Vinjar Karvonen, Skibotn/Bergen
Kristin Mellem, Tromsø
Lindis Møller-Davidsen, Vadsø
Jan Erling Persen, Lakselv
Varamedlemmer:
1. Rune Sundelin, Alta
2. Jan Daleng, Røyken
3. Alma Olsen, Trondheim
4. Torbjørn Naimak, Tromsø
5. Line Evensen, Kåfjord
Valgkomité:
Hilja Huru (leder), Åsne Kummeneje Mellem og Anne Gerd Jonassen.

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedlegg

Toimintaplaani – handlingsplan 2022–2024
Årsregnskap 2021
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Toimintaplaani – handlingsplan 2022–2024
Vedtatt av Landsmøtet 23.04.2022

A. Nkf–Rk i samfunnet
Å kjenne til og å være trygg på sin egen identitet er et grunnleggende behov hos mennesket.
Nkf–Rk vil derfor arbeide for at kvensk blir godt ivaretatt i dagens samfunn og skal være
pådriver innenfor følgende områder:

A 1 Utdanning og forskning
Mål:
– Kunnskap om kvener og kvenske forhold (kvensk språk, kultur, samfunn og historie) skal
synliggjøres og styrkes i norsk barnehage og skole.
– Øke kunnskapen om kvenske forhold i majoritetssamfunnet.
– Barn og unge med kvensk bakgrunn skal få tilbud om opplæring i og på kvensk og/eller
finsk, og om kvensk kultur, samfunn og historie i barnehage og skole.
– Forskning på kvenske forhold skal gi økt kunnskap om kvener, kvensk språk, kultur,
samfunn og historie.
– Sikre at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine forpliktelser overfor kvener.
Nkf–Rk skal i perioden arbeide for:
A 1.1 Endring av opplæringsloven slik at rett til opplæring i kvensk blir en individuell rett for
kvenske elever i hele landet, og at retten også skal gjelde videregående skole.
A 1.2 At skolene og kommunene gir kvenske foreldre og elever tilfredsstillende informasjon
om sine rettigheter i skolen.
A 1.3 Etablering av stipendordning for elever som har fullført opplæring i kvensk og/eller
finsk som andrespråk i grunnskole (etter 10. trinn).
A 1.4 Etablering av stipendordning for elever i videregående skole som velger opplæring i
kvensk og/eller finsk.
A 1.5 Etablering av stipendordning for studenter som studerer kvensk språk.
A 1.6 Etablering av stipendordning for lærere, barnehagelærere og kulturarbeidere som vil studere
kvensk.
A 1.7 At elever med kvensk og/eller finsk som 2. språk på videregående skole får
studiepoeng ved språkstudier på universitet/høgskole.
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A 1.8 At bokmål, nynorsk, kvensk og/eller finsk og samisk likestilles som sidemål i
grunnskolen og i videregående opplæring.
A 1.9 Å få kvensk inn som språkfag på flere nivåer i skolen med tilhørende læreplaner,
tilsvarende som for samisk med samisk nivå 1, 2 og 3.
A 1.10 Endring av barnehageloven angående særlig hensyn til kvenske barn og barnehagens
ansvar for å legge til rette for at kvenske barn kan utvikle sitt språk og sin kultur.
A 1.11 Etablering og drift av flere kvenske barnehager/kvenske avdelinger i barnehager.
A 1.12 Etablering av kvensk språkreir/språkdusj i flere barnehager.
A 1.13 Utvikling av flere læremidler for opplæring i kvensk språk, særlig for de øverste
klassetrinnene. Videre kvalitetssikring og oppdatering av læremidler for alle trinn.
A 1.14 Etablering av sentre for fjernundervisning/alternative former for opplæring i kvensk
som andrespråk. Utvikling av digitale læremidler for alle trinn.
A 1.15 Bedre og kvalitetssikret beskrivelse av kvenenes historie, kultur, språk og
samfunnsforhold i læremidlene i relevante fag i skolen, for å tette dagens kunnskapshull i
samfunnet.
A 1.16 At flere ansatte i barnehage og skole skal få kompetanse i og om kvensk språk, kultur,
samfunn og historie, samt kunnskap om nasjonale minoriteter og kunnskap om kvensk som
regions- og minoritetsspråk.
A 1.17 Å styrke rekrutteringen av studenter som tar kvensk i lærerutdanningen, og styrke det
kvenske innholdet i denne utdanningen.
A 1.18 Opprettelse av kvensk barnehagelærerutdanning og styrke det kvenske innholdet i
dagens utdanning av barnehagelærere. Sikre rekrutteringen av studenter som tar kvenske
emner i barnehagelærerutdanningen, bl.a. gjennom stipendordninger.
A 1.19 At tilbudene og rekrutteringen til høyere utdanning innenfor kvensk språk og kultur
styrkes.
A 1.20 Styrket forskning på kvenske forhold. Herunder dokumentasjon og forskning på
kvenenes betydning for samfunnsutviklingen i Nord-Norge og på Nordkalotten.
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A 1.21 Etablering og videreføring av Kvääniluusit – Kvenske loser som et permanent og
nasjonalt formidlingsprosjekt, statlig fullfinansiert og med en egnet fast organisator med
gode forutsetninger til å drive prosjektet faglig og organisatorisk.
A 1.22 Å sette i gang kartlegging av kunnskapsnivået om kvener i kommunene og
fylkeskommunene, med sikte på å få på plass langsiktige tiltak for å følge opp de
forpliktelsene kommunen har.

A 2 Språk
Mål:
– At kvensk språk revitaliseres gjennom en statlig helhetlig, tilstrekkelig finansiert plan for
revitalisering av kvensk språk.
– At norske myndigheter iverksetter de tiltak og rettigheter kvenene har etter det
europeiske språkcharteret – lokalt, regionalt og nasjonalt.
– At kvensk språk heves til trinn tre i henhold til det europeiske språkcharteret – i likhet med
søsterspråket meänkieli i Sverige.
Nkf–Rk skal i perioden arbeide for:
A 2.1 Etablering og drift av kvenske språksentre i alle aktuelle kommuner, og at eksisterende
språk- og kultursentre skal få økt driftstøtte over egne faste poster på statsbudsjettet.
A 2.2 At offentlig informasjon som er viktig for allmennheten og offentlig informasjon som
berører kvener og kvenske interesser også skal utgis på kvensk.
A 2.3 Igangsetting av kvenske språkkurs på ulike nivå og for flere målgrupper.
A 2.4 Involvering av språkbrukere i innsamling av kvenske ord og uttrykk som bidrar til
utvikling og styrking av det kvenske språket.
A 2.5 Å videreføre arbeidet med innsamling, bruk og synliggjøring av kvenske stedsnavn.
A 2.6 Skilting på kvensk i aktuelle geografiske områder, herunder skilting på vei og på
offentlige institusjoner.
A 2.7 Årlig markering av Kväänin kieliviikko – Kvensk språkuke og Kväänin kielipäivä – Kvensk
språkdag.

A 3 Kultur
Mål:
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– Bedre kunnskap og bevissthet om kvensk kultur og historie.
– Den kvenske kulturen synliggjøres sterkere som del av den norske kulturarven.
– Økt finansiering av kvensk kultur
– Strukturelle endringer som gir kvener tilgang og representasjon i kulturlivet, gjennom
tilsetting av kvenske fagpersoner i offentlige stillinger
Nkf–Rk skal i perioden arbeide for:
A 3.1 Oppretting av et kvensk kulturfond. At midler til kvensk kultur økes på statsbudsjettet
og gis over en fast post.
A 3.2 Sikring av levedyktige kvenske festivaler og øvrige kulturarrangementer.
A 3.3 Økt støtte til eksisterende og realisering av nye kvenske kultursentre, herunder til
Kainun institutti – Kvensk institutt for å kunne ivareta sitt nasjonale ansvar for
revitaliseringen av kvensk kultur.
A 3.4 Økt støtte til museenes arbeid med kvensk kultur og historie, herunder Vadsø museum
– Ruija kvenmuseum.
A 3.5 Videreføring av arbeidet med å utvikle tilbudet på kvensk i kirken, herunder kvensk
liturgi, og inkludere kvensk kultur og kulturkompetanse i kirkens arbeid.
A 3.6 At Den norske kirke nedsetter en komité med representanter fra kvenske
organisasjoner og samfunnsliv og representanter for Kulturrådet/Den norske kirke, som skal
utrede kvenenes stilling i Den norske kirke og foreslå strukturelle endringer for Kirkemøtet.
A 3.7 Å få styrket kvensk representasjon, beslutningsansvar og økonomistyring i utforming av
kvensk trosopplæring, kirkeliv og religion. Ansettelse av kvenske rådgivere med ansvar for
kvensk kirkeliv.
A 3.8 Tiltak knyttet til nyskapende kvenske kulturuttrykk og kvensk samtidskultur.
A 3.9 Økt finansiering og styrking av arbeidet med bevaring, formidling og utvikling av kvensk
kultur, kunst og design.
A 3.10 Kartlegging og synliggjøring av kvensk husflid, håndverks- og mattradisjoner.
A 3.11 Kartlegging, korrekt registrering, sikring og vern av kvenske kulturminner. Endring av
bestemmelsen i Kulturminneloven knyttet til automatisk fredning for kvenske kulturminner.
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A 3.12 Bedre støtte til kvenske kulturarbeidere, både etablerte og de i etableringsfasen,
gjennom blant annet driftstilskudd.
A 3.13 At enkeltpersoner med verdifull kunnskap innen kvensk språk, kultur og historie
involveres i Nkf–Rks arbeid, og at det frivillige arbeidet gis faglig og økonomisk støtte.
A 3.14 At Tromsø museum/Norges arktiske universitetsmuseum lager en permanent, kvensk
utstilling, lyser ut kvenske forskerstillinger, og ivaretar, utvikler og formidler den kvenske
delen av museets musikksamling.
A 3. 15 Årlig markering av Kväänikansan päivä – Kvenfolkets dag. Nkf–Rk skal støtte lokale
aktører som ønsker markering i kommuner der dette enda ikke er etablert.

A 4 Rettigheter
Mål:
– Norske myndigheter følger opp sine forpliktelser i henhold til den europeiske
rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter og minoritetsspråkpakten
lokalt, regionalt og nasjonalt.
– Norske myndigheter ivaretar rettigheter kvenene har etter FNs konvensjon om sivile og
politiske rettigheter, art 27, FNs barnekonvensjon, art 30 og FNs
rasediskrimineringskonvensjon.
– Kvenske rettigheter utredes og ivaretas.
– Etablering av konsultasjonsmekanismer for det kvenske folket og et nasjonalt organ for
konsultasjon. Offentlige institusjoner skal forpliktes til å involvere kvenene i saker som
berører oss.
– Konkrete mål for politikken overfor kvenene.
– Lokale og sentrale myndigheters terskel for å oppsøke kvenske institusjoner og
representanter senkes.
Nkf–Rk skal i perioden arbeide for:
A 4.1 At arbeidet i Sannhets- og forsoningskommisjonen i bredde, dybde og geografisk og
tidsmessig utstrekning skal bli en forsonende, inkluderende og god prosess der de kvenske
stemmene blir hørt.
A 4.2 At det etableres et direktorat for konsultasjon med kvenene for å sikre at det kvenske
folket tas med i samråd lokalt, regionalt og nasjonalt i alle saker som angår oss.
A 4.3 Å være representert i utvalg o.l. ved utarbeidelse av verneplaner for bruk av
utmarksressurser i kvenske områder, og være en høringsinstans i slike saker, og i saker som
gjelder inngrep og utbygginger i kvenske områder.
20

A 4.4 Å få en offentlig utredning av kvenenes stilling, rammebetingelser, juridiske og
politiske rettigheter basert på kvenenes historie.
A 4.5 At det etableres en egen statssekretær for nasjonale minoriteter og saker som angår
oss.
A 4.6 At kvenske barns mulighet for videreføring av egen kulturell og språklige identitet
ivaretas i barnevernssaker hvor barnet tas ut av sitt hjem.
A 4.7 At myndighetene følger opp Stortingsmelding om nasjonale minoriteter og
Telemarksforskings rapport.
A 4.8 At dialogarenaen Kontaktforum erstattes eller suppleres med bilaterale møter mellom
KMD og representanter/organisasjoner innen de enkelte minoritetene.
A 4.9 At regjeringen oppnevner kvenske representanter i relevante styrer og råd.
A 4.10 Opprettelse av kvenpolitiske utvalg i flere kommuner.

A 5 Næringspolitisk
Mål:
– Utvikling og beskyttelse av næringer basert på kvensk tradisjon og kultur.
– Bruke det kvenske språket til å utvikle handels- og næringsmuligheter med finsk-ugriske
områder.
Nkf–Rk skal i perioden arbeide for:
A 5.1 Stipendordninger for kvenske håndverkere.
A 5.2 Å styrke og sikre rettighetene til fjordfiske for kystbefolkninga, samt arbeide med
kvensk næringsliv generelt.
A 5.3 Etablering av stimuleringsordninger som fremmer kvensk næringsliv i kvenske
områder.
A 5.4 At kvenske interesser blir ivaretatt og styrket i arbeidet med overføring av statsgrunn
til lokal forvaltning i Nordland og Troms.

A 6 Media og påvirkning
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Mål:
– Økt oppmerksomhet på det kvenske i alle medier.
– Styrket kunnskap om det kvenske blant politikere, forvalting og opinion.
– Styrket tilbud på kvensk språk for alle målgrupper i alle medier.
Nkf–Rk skal i perioden arbeide for:
A 6.1 Økt støtte til Ruijan Kaiku slik at magasinet kan utgis ukentlig og at Ruijan Kaiku skal få
driftstøtte over en egen fast post på statsbudsjettet.
A 6.2 At NRK setter i gang daglige radiosendinger og ukentlige TV-sendinger på kvensk, også i
samarbeid med YLE, SR og SVT.
A 6.3 At tilbudet på NRK Kvääni utvides og styrkes.
A 6.4 Etablering av et kvensk kulturtidsskrift og videreføring av tidsskriftet Arina (tidsskrift
for kvensk forskning).
A 6.5 Etablering av et riksdekkende medietilbud for kvenske barn og unge, på kvensk og
norsk. Tilbud på kvensk er viktigst og fungerer som støtte i språkopplæringen og som
språkarena.
A 6.6 Flere utgivelser rettet mot barn og unge, herunder barnebøker og tegneserier.
A 6.7 Økt bruk av kvensk språk og synlighet på sosiale medier.

A 7 Internasjonalt
Mål:
– Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Russland.
– Synliggjøring av det kvenske perspektivet i nordområdene.
Nkf–Rk skal i perioden:
A 7.1 Øke oppmerksomheten på kvenene i et nordisk perspektiv.
A 7.2 Bidra til felles kultur- og språkprosjekter med de nordiske samarbeidspartnerne.
A 7.3 Være representert der det er naturlig i internasjonalt og nordisk arbeid, blant annet
innen det finsk-ugriske språkområdet.
A 7.4 Fremme det kvenske i forbindelse med nordområde-satsinger, og synliggjøre og styrke
stillingen som opprinnelig folk på Nordkalotten.
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A 7.5 Arbeide for økt oppmerksomhet på språk- og kulturfellesskap i finsk-ugriske områder.

B. Nkf–Rk som organisasjon
Nkf–Rk skal framstå som en enhetlig, tydelig og samhandlende organisasjon og en pådriver
for utvikling av kvensk språk, kultur og samfunn.
B 1 Utvikling av organisasjonen
Mål:
– Alle ledd i organisasjonen skal arbeide som en enhet til beste for kvenske interesser.
– Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i andre land.
Nkf–Rk skal i perioden:
B 1.1 Etablere flere lokallag.
B 1.2 Få minst 200 nye medlemmer.
B 1.3 Være en god støtte for lokallagene i deres virksomhet og arbeide for økt økonomisk
tilskudd til lokallagene.
B 1.4 Arbeide for en styrket finansiering for organisasjonen som kan øke bemanningen og
arbeidskraften i forbundet, i lokallagene og i ungdomsorganisasjonen. Kurse lokallagene i
hvordan og hvor de kan søke om midler til språkopplæring og kulturtiltak etc.
B 1.5 Styrke og støtte ungdomsorganisasjonen Kvääninuoret – Kvenungdommen i deres
arbeid og utvikling.
B 1.6 Styrke informasjonen ut til medlemmene, og fortsette arbeidet med et veldrevet
medlemsregister og god oppfølging av nye og gamle medlemmer.
B 1.7 Jobbe for rammeverk og rutiner som gir ansatte og tillitsvalgte i Nkf–Rk bedre oversikt
og medvirkning.
B 1.8 Styrke samarbeidet med og mellom de faglige utvalgene og støtte opp under
utvalgenes arbeid. Opprette register over ressurspersoner i og utenfor organisasjonen som
kan bidra i enkeltsaker og på forskjellige fagfelt.
B 1.9 Styrke samarbeidet med de andre nasjonale minoritetene i Norge, og styrke arbeidet
med de nasjonale minoritetenes rettigheter.
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B 1.10 Søke samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner i Norge i saker og
prosjekter der det er formålstjenlig for å styrke kvenenes sak og i henhold til Nkf–Rks verdier
og formål.
B 1.11 Ha jevnlige møter med de nordiske søsterorganisasjonene.
B 1.12 Øke bruken av kvensk språk, og synliggjøre språket og kulturen i alle sammenhenger.
B 1.13 Avholde den tradisjonelle kvenske nyttårstalen.
B 1.14 Vurdere behovet for endringer i organisasjonsstruktur og vedtekter.
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Årsregnskap 2021
for
Norske Kveners Forbund/ Ruijan
Kveenilitto

Organisasjonsnr. 971404345
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Norske Kveners Forbund/ Ruijan Kveenilitto

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2021

2020

29 055
2 745 414
2 774 469

39 409
2 779 114
2 818 523

(70 407)
1 693 513
1 267 635
2 890 740
(116 272)

44 998
1 475 631
993 959
2 514 587
303 936

1
1

154
154

1 432
1 432
(1 431)

431
431
(277)

(117 702)

303 659

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

(117 702)

303 659

ÅRSRESULTAT

(117 702)

303 659

(117 702)
(117 702)

303 659
303 659

1

2
3

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.

Årsregnskap for Norske Kveners Forbund/ Ruijan Kveenilitto
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Balanse pr. 31.12.2021
Note

31.12.2021

31.12.2020

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

5

OMLØPSMIDLER
Varer
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

6

84 800
84 800
84 800

84 800
84 800
84 800

184 597

112 715

13 500
13 500
1 085 902
1 283 999
1 368 799

9 151
9 151
976 923
1 098 789
1 183 589

474 912
474 912
474 912

592 615
592 615
592 615

60 218
61 623
772 046
893 886
893 886
1 368 799

52 566
38 073
500 336
590 975
590 975
1 183 589

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

4

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

7

Vadsø, 20.01.2022

Kai Petter Johansen
Styrets leder

Vilde C. Walsø
Nestleder

Jan Arnulf Daleng
Styremedlem

Lindis I Møller-Davidsen
Styremedlem

Åshild K Rundhaug
Styremedlem
Årsregnskap for Norske Kveners Forbund/ Ruijan Kveenilitto

Reidar Harju
Nestleder

Kristin Mellem
Styremedlem

Ivar Johnsen
Generalsekretær
Organisasjonsnr. 971404345

Norske Kveners Forbund/ Ruijan Kveenilitto

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.

Note 1 - Offentlige tilskudd
Driftsstøtte
Troms og Finnmark Fylkeskommune
Troms og Finnmark Fylkeskommune
Troms og Finnmark Fylkeskommune
Nordisk råd
Momskompensasjon
Tilskudd Stimuleringsordningen
Tilskudd Kvensk språk
Tilskudd Kolme
Sum
Ikke brukte prosjektmidler:
Kolmeprosjektet
Samarbeidsleiren
Ungdomsprosjektet
Sum
Sum offentlige tilskudd

2 127 000
120 000
265 000
20 000
285 773
190 371
26 452
100 000
100 000
3 235 596

350 000
120 000
100 000
570 000
2 665 596

Note 2 - Lønn generalsekretær, ansatte, styre og prosjekt.
Lønn til generalsekretær
Lønn til nestleder Reidar Harju
Lønn til web-medarbeider Vilde C Walsø
Lønn til (forbundsleder) Hilja Lisa Huru
Lønn til forbundsleder Kai Petter Johansen
Lønn til Tomi Vaara
Sum

Godtgjørelse til styremedlemmer:

Noter for Norske Kveners Forbund/ Ruijan Kveenilitto

589 822
56 190
365 621
17 387
270 955
125 850
1 425 825
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Noter 2021
Kvenungdommen:
Lønn til Nora Ollila
Lønn til Åsne K. Mellem
Styremedlemmer
Sum

116 916
96 913
5 000
218 829

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter love om obligatorisk
tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Note 3 - Prosjektkostnader
Kvendrakt
Kvenungdommen
Kolme

1 475
39 703
114 636

Note 4 - Annen egenkapital
Aksjekapital /
selskapskapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 1.1.
Anvendt til årsresultat

0

592 615
-117 702

592 615
-117 702

Pr 31.12.

0

474 912

474 912

Note 5 - Investeringer i aksjer
Aksjer Ruija Forlag
230 aksjer à kr. 500
Bokført verdi pr. 31.12.20
Aksjer kvensk Institutt
49 aksjer à kr. 1000 Bokført
verdi pr. 31.12.20
Eierandel er 49%

Noter for Norske Kveners Forbund/ Ruijan Kveenilitto

115 000
1 000

0
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Noter 2021
Aksjer Halti Nasjonalpark- og Kvenkultursenter AS
3 aksjer à kr. 3000
9 000
Bokført verdi pr. 31.12.20
9 000

Aksjer Ruikan kaiku AS
68 aksjer
Bokført verdi pr. 31.12.20
Eierandel er 34%

74 800
74 800

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 95 215 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 71 665.

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld
Skyldige feriepenger
Skyldig lønn
Styreweb 4. kv
Annet

175 656
21 871
4 094
425

Sum

202 046
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