
 

2. Styrets årsmelding for 2022 

2.1 Styrets arbeid 
Styret har hatt 14 styremøter siden årsmøtet i 2022. To av møtene – herunder et 

heldagsmøte – har vært gjennomført fysisk, de øvrige digitalt. Styremedlem 
Sigrid Monsen Alvestad valgte å fratre i april 2022. Styrets sekretær Camilla 
Honkainen-Miller ble innvilget permisjon fra styrearbeidet fra november 2022 

fram til årsmøtet, grunnet jobb og reisevirksomhet. 

2.2 Ny organisasjonssekretær 
Maria Ellingsen Austbø ble ansatt som organisasjonssekretær 1.11.2022. 

Ansettelsesforholdet er muliggjort gjennom driftsstøtte fra Kulturrådet. Siden 
økonomien og Marias planer tillot det, kunne hun arbeide 100 % i november og 
desember 2022. Stillingsprosenten er redusert til de tiltenkte 20-30 % fra 

1.1.2023. 

Det ble inngått avtale med Bondeungdomslaget i Oslo om leie av kontorplass til 
organisasjonssekretæren i Rosenkrantz’ gate 8 i Oslo fra 1.11.2022. Foreningen 

har også anskaffet nødvendig IT-utstyr. 

2.3 Aktiviteter 
Representanter for styret har deltatt på en rekke møter og arrangementer i 

meldingsåret. Oversikten følger som vedlegg til styrets årsmelding.  

Arbeidsprogram for 2022 ble vedtatt under årsmøtet 17. februar 2022, og er blitt 
gjennomført på følgende måte: 

Arbeidsprogram for 2022 Gjennomført 

• Påvirke politiske myndigheter og 

forvaltningen til å få muliggjort 
Norsk Skogfinsk Museums 
byggeprosjekt, og se dette i 

sammenheng med behovet for økt 
forsknings- og formidlingsaktivitet 

• Bidratt til at midler til bygging nå er 

utløst 
• Innspill om behov for økt 

forsknings- og formidlingsaktivitet 

til Sannhets- og forsonings-
kommisjonens rapportarbeid 

• Arbeidet for å påvirke prioriteringer 
i revidert nasjonalbudsjett 

• Samle og gi ut antologi med 

foredragene fra FINNSAM-
seminaret i mars 2022 

• Viste seg ikke gjennomførbart, se 

eget punkt 

• Øke aktiviteten i distrikter med 
skogfinsk bosetting og kultur-

minner, gjerne ved at medlemmene 
etablerer lokale grupper  

• Tilstedeværelse ved en rekke 
arrangementer, dog uten at det 

foreløpig er etablert lokale grupper 
• Lansert huhta som uformell 

møteplass 

• Etablere kontakt med historielag i 
distrikter med skogfinsk bosetting 

og kulturminner 

• Positiv utvikling i f.eks. Hurdal, 
foreløpig i startgropa i andre 

distrikter 

• Arbeide for vern av kulturminner, 
bl.a. mot infrastrukturprosjekter 
(f.eks. vindkraft, skogsdrift m.v.) 

• Sendt innspill om automatisk vern 
av kulturminner ved revisjon av 
kulturminneloven (nå kulturmiljø-

loven) 



 

• Innspill om vern av kulturminner til 

Sannhets- og forsonings-
kommisjonens rapportarbeid 

• Påvirke Språkrådet til å arbeide 

med det skogfinske, gjerne i 
samarbeid med andre skogfinske 
foreninger 

• Møte med Språkrådet, se eget 

punkt 
• Innspill om språkprosjekt til 

Sannhets- og forsonings-

kommisjonens rapportarbeid 

• Fortsatt deltakelse i prosjekt for 
nytt skogfinsk flagg  

• Har pågått i hele 2022, se eget 
punkt 

• Gjennomføre fysiske 

medlemsmøter 

• Medlemstreff på Mikkelrud 28.8 

• Gjennomført spørreundersøkelse 
for å kartlegge ønsker og 

engasjement 

• Arbeide for å få etablert 
ungdomsgruppe i foreningen 

• Gjennomført spørreundersøkelse 
for å kartlegge ønsker og 
engasjement 

 

Styret ønsker å utdype følgende temaer: 

2.3.1 FINNSAM-konferansen – skogfinsk antologi  

Styret hadde lagt mye forarbeid i å få samlet foredragene under konferansen i en 
antologi. Stiftelsen Fritt Ord bevilget kr. 25.000 til prosjektet. Til tross for avtaler 

som var inngått på forhånd, viste det seg at flere av foredragsholderne ikke 
leverte sine bidrag innenfor forlenget frist, og antologiprosjektet måtte til slutt 

avbrytes.  

2.3.2 Norsk Skogfinsk Museum 

Styret mener at Skogfinneforeningens innsats for å påvirke myndighetene 
(politisk og i forvaltningen) har bidratt til at byggeprosjektet nå er i gang. 

Bevilgede midler gir imidlertid ikke rom for å ansette personell som skal arbeide i 
og med det nye museet, og dette vil kunne forsinke åpningen med ett år.   

2.3.3 Skogfinsk språk 

Språkrådet er positive til et samarbeid med Skogfinneforeningen rundt 

revitalisering av det skogfinske språket. Professor Trond Trosterud ved 
Universitetet i Tromsø har levert et notat der han skisserer mulige veivalg. 
Språkrådet har oppfordret det skogfinske miljøet til å ta initiativ som kan utløse 

midler, f.eks. til en stipendiatstilling knyttet til en forskningsinstitusjon.  

2.3.4 Bevaring av skogfinske kulturminner 

Under det åpne skogfinnemøtet i Mjøndalen ble det vedtatt en resolusjon med 
følgende ordlyd: 

Deltakerne på skogfinnekvelden på Mjøndalen bibliotek 7. september 2022, 

et arrangement under Kulturminnedagene, ber kulturminister Anette Trette-
bergstuen sørge for at det snarest utarbeides et tillegg til Kulturminneloven 

som sikrer automatisk fredning av skogfinske kulturminner eldre enn 1850. 



 

Resolusjonen er oversendt kulturmiljølovutvalget (underlagt Klima- og 

miljødepartementet), som innspill i arbeidet med den nye loven. Denne skal 
erstatte eksisterende kulturminnelov. Utvalget skal levere sin utredning i form av 

en NOU innen 1. september 2024. 

2.3.5 Prosjekt skogfinsk flagg 

Skogfinneforeningen har deltatt med én av de fem representantene i gruppen 
(juryen) som gjennomførte konkurransen om et skogfinsk flagg. De fem fikk sitt 

mandat av elleve skogfinske organisasjoner i Sverige og Norge. Juryen mottok et 
stort antall bidrag og gjennomførte i alt 17 møter fra de startet sitt arbeid til 
vinnerutkastet var klart. Lansering fant sted 29.12.22.  

Gruppen vil arbeide videre med en felles «nasjonaldag» for skogfinnene. 

2.3.6 Forberedelser til oppsangprosjekt 

Styret søkte i desember 2022 om midler fra Aurskog-Høland kommune og Viken 
fylkeskommune til å gjennomføre en innspilling (sang/film) av Peli poikki-sangen, 
slik at denne etter hvert kan bli en felles oppsang for skogfinnene. Aurskog-

Høland kommune har bevilget kr. 5.000 til prosjektet. 

2.3.7 Huhta 

Foreningen lanserte høsten 2022 en ny møteplass, basert på ideen om å kunne 
samles rundt bålet, spise, drikke, synge og spille. Vi kaller dette huhta, og 

gjennomførte første samling ved Sognsvann i Oslo. Det var kaldt, fint vær, og 
vår egen Trine Sennerud Melby skapte stemning med sin torader. Medlemmene 

oppfordres til å ta initiativ til huhta i sitt lokalmiljø – foreningen kan stille med 
egen bålpanne. 

 

Det er ellers anskaffet utstyr til å kunne rigge stands og huhta i løpet av året, 

det er trykket opp løpesedler og bosettingskart og anskaffet enkelte profilartikler. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjente styrets beretning for 2022. 

 

  



 

VEDLEGG – aktivitetsoversikt   17.2.2022-15.2.2023 

Hva Arrangør Dato 

Vinterkonferanse i Oslo FINNSAM 4.-6.3.2022 

Innspillsmøte til handlingsplan 

mot rasisme og diskriminering 

Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet 

21.3.2022 

Kontaktmøte Kulturrådet 23.5.2022 

Stand på Holedagen Ringerikes Museum 12.6.2022 

Stand og appell på Hadeland 
Folkemuseum 

Foreningen Norden 15.6.2022 

Stand på bygdedagen i Sigdal Sigdal Museum 14.8.2022 

Planlegging av åpent møte Sannhets- og 

forsoningskommisjonen 

15.8.2022 

Møte om skogfinsk språk Språkrådet 25.8.2022 

Medlemstreff på Mikkelrud Skogfinneforeningen /  
A.L. Torvund og T. Ovlien 

28.8.2022 

Stand på Akershusstevnet Kulturvernforbundet 3.9.2022 

Stand på høstmarked i 

Maridalen 

Maridalen bygdetun 4.9.2022 

Åpen skogfinnekveld på 
Mjøndalen bibliotek 

Skogfinneforeningen / 
Mjøndalen bibliotek 

7.9.2022 

Kontaktmøte Kommunal- og 

distriktsdepartementet 

12.9.2022 

Åpent møte i Hurdal Sannhets- og 
forsoningskommisjonen 

23.9.2022 

Stand og konsert under 

Hurdalsdagene 

Hurdal historielag / 

Skogfinneforeningen 

25.9.2022 

Huhta på Sognsvann Skogfinneforeningen 19.11.2022 

Kontaktforum for nasjonale 
minoriteter og møte med 

Europarådet 

Kommunal- og 
distriktsdepartementet 

23.-24.11. 
2022 

Møte om NSM i revidert 
nasjonalbudsjett 

Partiet Rødt / 
Skogfinneforeningen 

12.12.2022 

Høringsmøte om ny 

kulturmiljølov 

Kulturmiljølovutvalget 12.1.2023 

 

 


