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DØVEFORBUND



Studerer master på Norges Handelshøyskole, starter på mitt andre år til sommeren. Ferdig 
utdannet vår 2020. Har strategi og profil som min hovedprofil.

Erfaringer:
- sittet i NDFU-styret 3 år, vært nestleder siste året.
- sittet i Unge funksjonshemmede i 1 år, vært en del av AU siste halvåret. (2018) Har vært med 
blant annet å ansette ny generalsekretær for Unge Funksjonshemmede
- sittet i senterstyret til Bergen Døvesenter fra 2013 til 2015 (2 perioder).

Har også vært med i mange ulike utvalg, som for eksempel foreldre og oppvekstutvalget til NDF. 
Jeg har vært mest aktiv i NDFU-sammenheng fram til nå, med for eksempel vinterlekene og som-
merleir. Har nå siste årene vært leirsjef og leirkoordinator. Ellers har jeg vært veldig aktiv i NDFUs 
arbeid gjennom de siste årene.

Har jobbet som vikarierende ungdomskonsulent i 2018, totalt 9 måneder, for NDFU. Har også 
vært jubileumssekretær for NDFs 100 års jubileum i 2018. Ellers har jeg jobbet som daglig leder 
på Bergen Døvesenter som vikar (1 måned). Har vært med på ulike prosjekter, som for eksempel 
Døves Kulturdager i Bergen, Trygg Organisasjon og andre små prosjekter NDFU har hatt i 2018.

Mine interesser er organisasjonsarbeid. Har alltid vært med på noe, og har alltid trivdes med dette. 
Men per dags dato har jeg ikke noen verv. Ellers er det å møte nye folk, reise, bruke tid med venner 
og familie.

Det blir viktig for Norges Døveforbund å modernisere seg. Vi må se hvordan samfunnet utvikler 
seg, og deretter bruke alle virkemidlene for å gjøre oss markert og bevare vår identitet og språk. 
Det skal gjøres på våre premisser, vi skal definere hvordan vi vil være i samfunnet, særlig språklig og 
kulturelt sett. Videre vil det være viktig å bevare NDFs rolle i samfunnet. Vi er en organisasjon med 
tegnspråk og døvekulturen i kjernen vår. Vi må da også jobbe for å gjøre oss mer tilgjengelige for 
andre, eksempelvis hørende foreldre med døve barn uten å måtte gjøre kompromiss på vår identitet 
og språk.

Til sist vil jeg påpeke at det er ikke jeg som skal styre og definere hva Norges Døveforbund skal 
gjøre. Det er lokallagene som sammen bestemmer visjonene og fremtidsmålene til NDF på lands-
møte, og forsøke å gjennomføre dette med et skiftende landskap i politikken hvor det ikke alltid er 
like enkelt å gjennomføre ting.

Martin Berhovde 
 J Bergen

Forbundsleder



NORGES 
DØVEFORBUND

Mitt navn er Claudia Lund, og jeg jobber som miljøterapeut på et dagsenter som tilretteleg-
ger arbeid for brukere. Jeg holder også på å ta master i verdibasert ledelse, og til høsten skal 
jeg starte på oppgaven min som vil handle om ledere, rekruttering og tilrettelegging av døve i 
arbeidslivet. Jeg har lenge lyst til å utgjøre en forskjell for hørselshemmede, men det har vært 
litt vanskelig å ta steget. Ved å bli med i NDF, så håper jeg at det blir steget mitt.

Claudia Lund

Styremedlem

 J Oslo

Valgkomiteens begrunnelse
Forbundsstyret skal representere alle medlemmene i Norges Døvefor-
bund. Vi har derfor lagt vekt på at styret skal gjenspeile et mangfold 
med hensyn til kjønn, alder, geografi og bakgrunn.

Alle døveforeningene har blitt bedt om å komme med innspill til kan-
didater, og listen representerer medlemmer fra hele landet - nord, sør, 

øst og vest. Noen har lang erfaring fra organisasjonsarbeid, andre representerer nye krefter som 
skal få slippe til. 

Til sammen har vi en liste som representerer det mangfoldet vi har i Norges døvesamfunn.
De tillitsvalgtes hovedoppgave er å ivareta alle medlemmenes interesser, og å jobbe etter Norges 
Døveforbunds hovedmål: full deltakelse og likestilling i samfunnet. Denne tilliten har vi til de 
personene som er presentert her.

Valgkomiteen oppnevnt av Landsmøte 2016
Thomas Blix
Aggie Victoria Handberg
Brit Jøsang
Johnny Olsen
Beate Erga Furland



Døvblitt 28 år gammel, vokst opp i Narvik, døv mor, far og bror. Både min far og bror har 
sittet i forbundsstyret før. Flyttet til Oslo i -83, har bodd der siden da.

Styreerfaring: over 20 år som styrerepresentant og perioder som styreleder i Menighetsrådet i 
døvekirken i Oslo, ansattes representant i Signo CSS, tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i 
flere år. Utdannet psykiatrisk sykepleier, faglig veileder, kognitiv terapeut og sexolog. Jobber nå 
som rådgiver ved Signo CSS. Har jobbet der siden 1995, med et års avbrekk hvor jeg jobbet 
ved NBHP.

Interesser: Sportsgal, ellers glad i friluftsliv og båtliv..

Hva jeg vil med NDF:
Ønsker at NDF skal være pådriver for den enkelte døve med hensyn til å styrke deres
rettigheter i dagens samfunn, i skole, i jobb og ikke minst når det gjelder helse.

Det er viktig at NDF jobber aktiv for at alle skal med, alle døve i Norge skal oppleve at NDF 
er opptatt av deres saker og situasjon uavhengig av hvor de bor i Norge. Derfor er jeg opptatt 
av Nord-Norge og at de får tilbud i deres landsdel/fylke/kommune hvor det offentlige forstår 
at «noen må ha mer, for å få like mye som andre»!

 J Oslo
Erik Lundqvist

Styremedlem



Er ei oppgående jente fra Nittedal med bein i nesa. Jobber som trosopplæringsleder i Oslo 
Døvekirke. Jeg er utdannet i «Tverrkulturell kommunikasjon» - hvordan to ulike kulturer 
møtes og kommuniserer med hverandre. Bachelorgrad i «Ungdom, Kultur og Tro» og holder 
på med Master i Kirkelig undervisning nå.

Har ulike erfaringer fra blant annet:

- Leder ungdomsklubb.
- Elevrådleder.
- Leder for kvinne fotballlag under Odsk.
- Sitter nå i styret for Innlandet Døveforening og Oslo Kvinneforening.
- Er nestleder i fagforeningen

Jeg har utviklet meg som leder gjennom mange år, har samarbeid med mange ulike typer men-
nesker. Jeg har evnen til å se flere sider av en sak og er god på å analysere.
Er inkluderende og liker teamwork, og å få med alle i et miljø der de kan bruke sine sterke 
sider.

Mine interesser: 

- Vær ute i natur (Gå tur i skog, fjell, telttur, skitur osv)
- Reise rundt verden og lærer om andres kultur
- Brenner for å jobbe med døve/hørselshemmede barn og ungdommer slik at de skal få et godt 
liv og takler ulike utfordringer i samfunnet.
- Rettferdighet og likeverdighet

Styremedlem

Marianne Rasmussen Kolvik
 J Akershus



Styremedlem

Morten Sletten
 J Oslo

Mitt navn er Morten, og jeg er en småbarnspappa fra Bergen, som har studert mange år i 
Trondheim, jobbet flere år i Oslo, og som nå lever nå forstadslivet på Skedsmo utenfor Oslo.

Jeg har en mangfoldig utdanning med blant annet master fra NTNU innen media, visuell 
kultur og kommunikasjon. Jeg jobbet som journalist i mange år, deriblant Døves Tidskrift og i 
Aftenposten, før jeg endte opp i Teater Manu, hvor jeg nå er kommunikasjonsansvarlig.

Jeg tror NDF-styret kan få bruk for min kompetanse innen media, teknologi og organisasjon-
er. Jeg har vært involvert i mye av det som kan krype og gå av døveorganisasjoner, og ledet et 
par av dem. Jeg har vært ansatt i eller vært involvert i NDF og alle stiftelsene, og kjenner derfor 
dem godt. Som Teater Manu-ansatt har jeg også et brennende ønske for å bevare og fremme  
tegnspråk og døvekultur.

I et NDF-styre vil jeg kjempe for tegnspråket og barn og unge, på områder som kultur,
teknologi, utdanning og informasjon. Dette er områder som jeg tror blir veldig viktig for NDF 
de neste årene.



Styremedlem

Brita Fladvad Nielsen
 J Malvik i Trøndelag

 Jeg bor i et byggefelt på en snørik topp i Malvik, en nabokommune til Trondheim. Jeg er 
mamma til tre jenter, og gift med Ian, som er født i USA men som nå både kan norsk og snart 
norsk tegnspråk. Minstejenta mi, Aurora ble født døv som følge av en CMV-infeksjon. I sjok-
ket over sansetapet begynte jeg å leite etter erfaringer om hvilke valg andre familier tar, men 
kunne ikke finne det. 

Derfor begynte jeg å skrive en blogg, med små dikt og erfaringer rundt opplevelsen av å ha en 
døv datter. Mye av bloggen min handler om veien mot et språk i familien vår, til tross for hør-
selstapet. Jeg ser på dette som en oppgave for hele familien, men det var visst ikke en selvfølge 
da vi begynte å lære tegnspråk. Da datteren min, Miriam, engasjerte seg og sendte et brev til 
Statped og fikk svar om at det ikke finnes midler til søskenopplæring, lurte vi fælt på hvordan 
vi skulle få til vårt mål om at alle skulle kunne snakke sammen under oppveksten. Mitt store 
ønske er at de skal føle seg som fullverdige søsken og ha et godt forhold hele livet. Jeg tenker at 
en sterk familie er et viktig utgangspunkt, og da Miriam sendte brevet sitt til Adresseavisen re-
sulterte det i NRK-dekning av saken. Vi kunne ikke tro det, da regjeringen snudde og Statped 
opprettet søskentilbudet! 

Da Statped besluttet å stenge den siste statsdrevne tegnspråklige barnehagen A.C. Møller 
barnehage i Trondheim, ble jeg sterkt engasjert sammen med resten av foreldrene og døvemil-
jøet i byen for å jobbe aktivt inn mot beslutningstakere sentralt og lokalt. Foreldre opplever 
fremtiden til tegnspråkmiljøets  og utdanningstilbudet for hørselshemmede i Trondheim som 
usikker og her må vi skape stabilitet. Tegnspråk må kommuniseres sterkere som et språk, da 
den utvidede bruken av tegnstøtte til ulike brukergrupper utvanner begrepet og gjør det van-
skeligere å kjempe for tegnspråket. Mitt ønske er også at KODA-foreldre og foreldre av hør-
selshemmede barn skal jobbe mye tettere og bedre sammen for et godt tilbud i skole og barne-
hage. Da trenger vi enda flere foreldre som engasjerer seg og ser at man trenger alle med.

Men jeg er ikke ‘bare’ mamma og engasjert for barns tegnspråkrettigheter. Jeg er også forsker 
på NTNU, og forsker på smarte byer. Å treffe folk i hele verden er kanskje det som har formet 
meg mest som person i voksen alder, og jeg har en enorm læringsglede selv om jeg nå nærmer 
meg 40 år. Jeg har bodd i mange land, Uganda, Portugal, Uruguay, Nederland og USA, både 
sammen med familien og alene. Jeg ser frem til å bidra på vegne av foreldre og barn i NDF



Jeg stiller som kandidat som styremedlem fordi jeg 
med min bakgrunn fra blant annet NDF ønsker å 
bidra med min kompetanse som jeg tror forbundssty-
ret vil få god nytte av.

NDF er svært viktig for oss døve og hørselshemmede. 
Uten NDF ville norsk tegnspråk ikke hatt den statusen 
den har i dag.  Jeg tenker særlig på barn og unge som 
går integrert i hjemskolene deres og er alene med sine 
hørselsutfordringer. NDF er og vil bli enda viktigere 
for at disse barna skal få en fullverdig oppvekst i barne-
hage og grunnskolen. 

Jeg har god kjennskap til organisasjonen generelt, og 
spesielt de endringsprosessene i samfunnet som vil 
påvirke rammebetingelsene til NDF på godt og vondt. 
NDF har gode forutsetninger for å kunne tilpasse seg 
samfunnsendringene og fortsatt være en sterk og tyde-
lig stemme for døve, hørselshemmede og tegnspråk. 

Et optimalt styre består av personer som har ulike 
kompetanseprofiler og interesseområder som til sam-
men utgjør en helhetlig styrekompetanse. Denne 
helheten skal være en god støtte for administrasjonen 
og hele organisasjonen.

Mitt fokus som styremedlem vil hovedsakelig være på 
følgende tre områder.

Samfunnstrender: Identifisere de endringene som vil 
påvirke NDF`s rammebetingelser innen interessepoli-
tikk, tegnspråk og økonomi. For at en organisasjon 
skal overleve er det svært viktig at organisasjonen har 
kvalifiserte meninger om hvordan fremtiden ser ut. 
Det betyr at NDF må definere trender 5-20 år frem i 

tid og handle ut fra det. 

Økonomi: Utviklingen viser at de frivillige organisas-
jonene i stadig mindre grad kan basere seg på offen-
tlige inntekter i fremtiden. Overføringer av statlige 
oppgaver til fylkeskommunene er et av stegene som vil 
svekke inntektsgrunnlaget for den frivillige sektoren på 
landsdekkende nivå. Det gjelder også for NDF. NDF 
må ha flere ben å stå på og se på mulige forretningsom-
råder som kan gi økte inntekter fra den private sektor. 
NDF har veldig høy troverdighet om tegnspråk og det 
må kunne omsettes til inntekter for forbundet i ulike 
settinger.

Rekruttering: Medlemsmassen i NDF har vært stabil 
i mange år, og sett i forhold til medlemsutvikling hos 
andre frivillige organisasjoner, så har NDF potensial 
til å ha flere medlemmer. Måten å få rekruttert med-
lemmer til NDF har endret seg radikalt fra den gangen 
vi hadde døveskoler og døveidrett som de viktigste 
rekrutteringskanalene. I dag er disse kanalene borte. 
Den fremste rekrutteringen skjer ved at foreldre til 
døve/hørselshemmede barn melder seg inn eller at 
døve/hørselshemmede ungdommer melder seg inn når 
de oppdager at tegnspråk er viktig for dem. NDF må 
utvikle profiler tilpasset de ulike målgruppene NDF 
skal jobbe for, men felles for alle profilene er tegnspråk, 
som er limet i organisasjonen vår.

Av utdannelse har jeg 3 års høyskole innen økonomi 
og markedsføring. Min yrkesbakgrunn er 23 år i NDF 
hvorav siste 6 årene som generalsekretær. Før det har 
jeg vært salgssjef i et bakerifirma og vært selvstendig 
næringsdrivende innen ulike bransjer som butikk/
storkiosk og hørselstekniske hjelpemidler.

Styremedlem

Bjørn A. Kristiansen
 J Vestfold



1. varamedlem

Hedvig Sinnes
 J Stavanger

Jeg har vært en del av NDF i mange år og det er ikke bare å sette punktum på min periode. Jeg  
ønsker å sette en liten komma da jeg fremdeles synes det er interessant å være med på å påvirke 
innenfor døvefeltet. Det er også viktig med kontinuitet i styret. 

Videre er jeg opptatt av at NDF fortsatt skal være synlig og bli hørt.

Saker jeg brenner for: 

-  skole/ barnehage, synliggjøre hvorfor tospråklighet er viktig for alle hørselshemmede 

 - bedre tolketjeneste og rettigheter  (turnusordning + heve kvaliteten på tolkning) 

- Styrke døveforeninger 

- Eldre (de skal også ha rett på et verdig liv) 

- bedre rettigheter / tilgang til språkopplæring for barn med innvandrer bakgrunn 

-  fortsette å ha fokus på  tegnspåk-politikk( ts som offisielt språk,  tilgang til informasjoner  på 
tegnspråk etc)



2. varamedlem

Rolf Inge Otterdal
 J Ålesund

Jeg heter, Rolf Inge Rye Otterdal. Jeg er skeiv, og har kjæreste. Styreleder i Møre og Roms-
dal døveforening i to år nå. Har vært leder for ungdomsskolestyret i døveskole Møller, leder 
skolestyret i Ål folkehøyskole i et år, og leder for døvegruppa regnbuen i to år (underavd til 
Oslo døveforening). Døvegruppa regnbuen er dessverre lagt ned på is. 

Mitt engasjement til Møre og Romsdal døveforening, å lytte på folk hva de ønsker beste for 
døveforening, og har gode dialog med medlemmer. Jeg har en ordtak som lærte av en annen 
person: enkel er ofte den beste.

Jeg jobber som baker og konditor i Ålesund. 



3. varamedlem

Martin Skinnes
 J Bergen

Jeg er født og oppvokst i Ulsteinvik, en øy som ligger utenfor Ålesund. Her gikk jeg på barne-
skolen før jeg og familien flyttet sørover til Bergen. Der har jeg gått på Hunstad skole og 
Bjørkåsen videregående skole. Siden gikk jeg ett år på Ål folkehøgskolen, og etter det tok jeg 
lærerutdanning for døve i Trondheim. Siden år 2000 har jeg jobbet som lærer på Hunstad 
skole, og nå Nattland oppveksttun. 

Jeg er interessert i det som skjer i samfunnet på mange plan, og liker idrett, særlig fotball. Med 
årene ble fotballen mindre viktig, bortsett fra Brann. 
Jeg har hatt styreverv i Bergen døvesenter i flere år, som varastyremedlem, styremedlem og som 
nestleder. I de siste to årene var jeg varastyremedlem. Jeg er interessert i å fortsette i styret for 
Bergen døvesenter. 

Tidligere har jeg også vært varastyremedlem for Norges Døveforbund i perioden 2010 til 2013, 
og har hatt sterk interesse av å følge med i aktuelle saker som Norges døveforbund er opptatt 
av. Noen saker har organisasjonen arbeidet lenge med, som for eksempel tolkesituasjonen her 
i landet, og blant annet teksting i mediene for døve og hørselshemmede (som stadig blir bedre 
og i større grad tilgjengelig ). I nyere tid har Norges døveforbund arbeidet for å bli anerkjent 
som en språkorganisasjon (tegnspråk) med tanke på økonomisk støtte. Parallellt skjer flere 
forskning på tegnspråk og på andre felt som berører CI, hørselshemmede og døve som påvirk-
er døvemiljøet. Norges Døveforbund bør holde seg oppdatert på dette i sammenheng med 
politikken som organisasjonen står for. I dag har KODA (children of deaf adult) blitt stadig 
aktuelt, og det arbeides med å sikre KODA barn rettigheter til tegnspråkopplæring parallellt 
med andre hørselshemmede barn. Det er fortsatt arbeid å gjøre for Norges Døveforbund.

Navnet Norges Døveforbund er en merkevare i norsk organisasjonsarbeid. Organisasjonen har 
mindre medlemsmasse enn mange andre interesseorganisasjoner, og den har gjennom mange 
år oppnådd gjennomslag for ulike kampsaker. Ett eksempel som betydde mye for meg, var 
lisenstreiken i 1988 for bedre teksting (777, tekst tv). Organisasjonen har gjennom dette fått 
til et løft i hverdagskvaliteten for døve og hørselshemmede. Andre politiske kampsaker som 
preget nyhetsbildet i døvemiljøet gjennom tidene var «La døveskolen leve» både i 1991 og i 
2011. Tolkesituasjonen er en kampsak gjennom mange år, og den er heller ikke mindre aktuell 
i dag. Navnet Norges Døveforbund er derfor en viktig merkevare for oss døve, fordi organisas-
jonen arbeider for å sikre døves rettigheter og tilgjengelighet i et samfunn i stadig endring.
Derfor blir Norges Døveforbund fremdeles viktig for døvemiljøet.



Tommy Andre Johansen, 43 år, bor i Kristiansand. Har 4 barn hvor av to 
småbarn med nåværende samboer og to store barn fra tidligere forhold. 
Jobber som containervogntogsjåfør. Har hatt forskjellige verv i Drammen, 
Vestfold og Kristiansand Døveforening. Interessert i friluft, luftfart og mo-
torsykkel. Har tidligere vært fallskjermhopper.  Har gjennom årene vært sp-
esielt interessert i vedtektene og det passer bra med intensjon om å inneha et 
verv i vedtektskomitéen hos NDF. Har et favorittsitat; «Liker du ikke regelen, 
følg den og jobber imens for å få den endret»

Vedtektskomitéen: 3 styremedlem

Vedtektskomitéen: 2 styremedlem

Vedtektskomitéen: 1 styremedlem

Lars Aksel Berge

Marte Kvinnegard 

Irene Greftegreff

Jeg heter Marte Kvinnegard og er 21 år gammel. Jeg kommer fra Asker, 
og studerer juss ved Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene har jeg en 
deltidsjobb hos en advokat samtidig som jeg deltar i frivillig arbeid. I fritiden 
liker jeg å lese og gå på turer.

Mer informasjon kommer til neste Døves Tidsskrift.

- 57 år
- Jobber som saksbehandler ved Dokumentsenteret i Rogaland fylkeskom-
mune
- Hatt ulike verv i Norges Døveforbund blant annen innen OU og vedtek-
t(lov) komiteen
- Medlem av styret i FFO Rogaland samt styremedlem i FFO Nasjonalt
- Erfaring fra flere organisasjoner på funksjonshemmede-området, og fra 
andre organisasjoner (fagbevegelsen, idretten mv) 
- Har vært brukerrepresentant på en rekke områder både nasjonalt og lokalt.

Vedtektskomitéen: 1 Vara
Tommy A. Johansen



Vedtektskomitéen: 2. Vara
Tor Fiksen
Mer informasjon kommer til neste Døves Tidsskrift.

Bilagsrevisor
Nina Tenåsen

Jeg startet regnskapskarrieren som assistent på et regnskapskontor i 1998, og 
i 2005 påbegynte jeg deltidsstudier i regnskap. Jeg ble autorisert Regnskaps-
fører i 2013. Høsten 2017 tok jeg kurs i landbruksregnskap. Jeg har jobbet 
hos 4 forskjellige regnskapskontorer siden 1998, og innimellom vært drosjes-
jåfør, driftsbetjent (pent ord for vaktmester) i parkeringshus, ansatt i kiosk og 
bensinstasjon, støttekontakt for barn med hørselstap, lærervikar, controller i 
BBS, assistent på HVPU-bolig med mer. Jeg driver Tenåsen Regnskap i dag. 
Jeg er glad i natur og husflidshistorie og prøver meg på tradisjons-håndarbei-
der. Har vært i styret i Husflidslaget i kommunen.

Jeg heter Lars Petter Lindman og er 29 år gammel. Jeg er født og oppvokst i 
Oslo og nå for tiden jobber jeg som faglærer på ungdomstrinnet og under-
viser primært i matematikk og naturfag på den samme skolen jeg gikk på før; 
Vetland skole. Samtidig studerer jeg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 
på deltid med fagdidaktikk i matematikk på Høgskolen i Innlandet.

Det beste jeg vet er å være med venner og sammen klatre i lav høyde altså 
buldring, og ikke minst dra på hytta med familien og å kite om vinteren. Det 
å gjøre noe aktivt med familie/venner syns jeg er det mest givende her i livet. 
Familien min er på en måte delt i to; jeg har den biologiske familien, men så 
har jeg også den «tegnspråkfamilien» min hvor jeg får brukt mitt førstespråk, 
altså tegnspråk aktivt!

Et middel til å styrke tegnspråkfamilien tenker jeg at det er avgjørende at vi 
sikrer våre rettigheter i samfunnet og der er NDF som organisasjon er be-
tydelig. Jeg tenker at å være vara bilagsrevisor for styret i NDF kan være mitt 
bidrag, dessuten kan det også være en god inngang til organisasjonsarbeid. 
Jeg er politisk interessert og å bidra til å styrke NDF er noe jeg tenker er 
viktig for oss som minoritet i samfunnet. I dag i den digitale tiden er det lurt 
å ha noen som er tilpasningsdyktige i den digitale verdenen. Der også kan jeg 
bidra.

Bilagsrevisor: Vara 
Lars Petter Lindman


