Protokoll
Forbundsstyremøte 2 / 22
Lørdag 5.mars 2022, kl. 10.00-18.00
Søndag 6.mars 2022, kl. 09.00-14.00

Møtested:
Quality Hotel Expo, Fornebu
Til stede:
Niels Kristensen, Camilla Høiberg, Hedvig Sinnes, Tove Glomset, Erik Lundqvist, Per Gunnar Johnsen,
Jannicke B. Kvitvær, Elisabeth F. Holte (ansattrepr.) og Petter Noddeland (generalsekretær).
Forfall:
Katie K. Moriggi (ungdomsrepresentant), hennes personlig vara kan heller ikke. Heller ikke noen i
NDFU styret, så det blir ikke ingen ungdomsrepresentant i dette møtet.
Niels Kristensen var ikke til stede fra 13/22- sak 18/22 (bortsett fra sak 16, pkt 6). Camilla Høiberg
ledet møtet i hans forfall.

1

Sak 13/22

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: En revidert saksliste er godkjent

Sak 14/22

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 1/22

Vedtak: Ble postalt godkjent

Sak 15/22

Kandidater til Språkrådets Tegnspråkpris

Det er nå mulig å nominere kandidater til Språkrådets Tegnspråkpris 23.9.2022 på kvelden.
Språkrådets tegnspråkpris er opprettet for å fremme, utvikle og bevare det norske
tegnspråket. Prisen er på 25 000 kroner.
Tegnspråkprisen deles ut annethvert år til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner,
foreninger og institusjoner som har gjort en viktig innsats for å fremme norsk tegnspråk.
Prisen kan deles mellom flere prismottakere. Den kan også deles ut posthumt.
Juryen for tegnspråkprisen, for 2 år er disse:
- Niels Kristensen, leder for Norges Døveforbund
- Elizabeth Lanza, professor emerita, tidligere leder MultiLing senter for flerspråklighet
- Beata Slowikowska, universitetslektor, Oslomet
- Line Beate Tveit, språkviter og læremiddelutvikler, Statped
Vi kan sende inn forslag til kandidater innen 1. april 2022
I 2020 sendte NDF administrasjonen og forbundsstyret inn forslag på Toralf Ringsø og Ål
Folkehøyskole.
Samme dagen så skal NDF og ODF arrangere noe "felles" i Frivillighetsåret i oslo sentrum. Det
er ønskelig fra Språkrådet om å ha en type samkjøring med tegnspråkprisen.

Vedtak
Forbundsstyret ønsker å nominere Odd Inge Schrøder til tegnspråkprisen 2022. Han har vært nestor
for norsk tegnspråk og sammen med Marit Vogt Svendsen (som vant prisen i 2018) har han satt
standard for norsk tegnspråk. Han har vist veien for mange døve som kom etter han. Han var blant
de første som tok høyere utdanning. Han har engasjert seg i mange døveforeninger gjennom mange
årene. Hans forskning blir brukt internasjonalt. Han har engasjert seg både i Norges Døveforbund og
dets organisasjon, samt Døvekirken. Forslaget er enstemmig.

Sak 16/22

Orienterings saker:

1. Oppfølgning av orienteringssak 03.22F om et eventuelt samarbeid om bistandsarbeid for
døve sammen med DMI og Signo. Signo har bestemt seg for å ikke gå videre i samarbeidet.
NDF jobber derfor ikke mer med dette. NDF er alltid åpen for ulike bistandsarbeid, men har
ikke noen per nå.
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2. Det er et stort problem å drive kommunikasjon og markedsarbeid når hjemmesiden er som
den er nå. Det har vært brukt komplisert program og det er lite frihet for å endre noe uten å
få ekstern hjelp. Mye av informasjon som er der er utdatert uten at vi kan få gjort noe. Vi
taper også mye ved å ikke ha nettsiden tilpasset Google. Vi jobber nå med å lage en ny
hjemmeside som er mer tilpasset Google, mer gjennomtenkt, lettere å kontrollere og med
oppdatert informasjon. Vi håper å publisere et tidlig utkast til landsmøtet.
3. For markering på 25.mars arrangeres det fysisk markering med webinar med paneldebatt
med NOU-leder Hilde Haualand, tegnspråkkonsulent hos språkrådet Sonja M. Holte og NDFs
generalsekretær Petter Noddeland.
4. NDF har vært på to møter hos Kulturdepartementet, begge med statssekretær Odin
Baumann. Det første møtet gjaldt å få mer penger til Teater Manu og det andre møtet var
om å få støtte til en foreningskonsulent. Begge ble gjort i forbindelse med budsjettsøknaden
til 1.mars.
5. Oppfølgning av sak 11/22, Global Disability Summit Konferansen. Konferansen var digitalt, og
det ble tegnspråktolket på Amerikansk tegnspråk og Internasjonalt tegn. Administrasjonen
har jobbet lenge politisk for å få med norsk tegnspråktolk, men fikk til svar at det er ikke
rettferdig overfor andre tegnspråk at det blir oversatt til norsk tegnspråk. NDF forsøkte å
bruke privat person til å bestille tolk og ha eget opplegg på sosiale medier til dette. Vi fikk to
døve tolker som skulle oversette til norsk tegnspråk fra amerikansk tegnspråk, men under
generalprøven dagen før skjønte vi at det ikke lot seg gjennomføre. Da bestemte vi oss for å
ikke ha et eget opplegg. Beslutningen ble tatt sammen med tolkene da de skjønte det ikke
var faglig forsvarlig. I stedet la vi ut en beskjed på sosiale medier om at vi er skuffet. Og vi
sendte klage til Utenriksdepartementet. De svarte raskt og ønsker å ha møte med oss. Per
dags dato har vi ikke avklart møtedato.
6. Det har kommet flere døve flyktninger fra Ukraina, blant dem også hørende barn (CODA).
Det har blitt iverksatt et samarbeid mellom NDF, Oslo Døveforening, Oslo Døves
Frivilligsentral og Døvekirken i Oslo om å ta imot flyktninger. Det er grunn til å tro at det blir
mange flyktninger.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 17/22

Referater

A. Protokoll fra FFO hovedstyret i november

Vedtak:
Tas til orientering.

Sak 18/22

Representasjoner

A) EUD generalforsamling 26.mai- søndag 29.mai i Marseille.
Vedtak: Forslag: Niels Kristensen og Jannicke Kvitvær (vara: Hedvig Sinnes).
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B) NDFs representant Signo hovedstyret 2022-2024, dagens representant er Maren Sørhaug
med Camilla Høiberg som vara.
Vedtak: Ståle Hatlelid med Sissel Markhus som vara for perioden 2022-2024.
C) Åpent seminar om tolkeutdanning i Bergen er 28. mars 2022. Se vedlegg
Vedtak: Tove Glomset representerer NDF på seminaret.
D) NDFs representanter for Døves Nordiske kulturfestival 26-31.juli. Det skal være stand 29. og
30.juli. Petter Noddeland og Niels Kristensen skal representere DNR.
Vedtak: To fra administrasjonen og fire fra styret skal delta på vegne av NDF. Vi avklarer med
navn når det nærmer seg.

Sak 19/22

NDFs regnskap for 2021

Nils Erik kommer og forteller om NDFs regnskap for 2021

Vedtak: Forbundsstyret godkjenner NDFs regnskap 2021.

Sak 20/22:

Oppdatert handlingsplan for 2022-2025

Handlingsplanen for 2022-2025 har vært ute på høring hos døveforeningene og det ble sendt inn
innspill fra Trondheim og Bergen. En oppdatert versjon er lagt ved.

Vedtak: Forbundsstyret takker for innspillene. Det ble diskutert flere innspill og handlingsplanen blir
sendt tilbake til administrasjonen for endelig vedtak til neste styremøte.

Sak 21/22

Revidert vedtektene for NDF

Forbundsstyret har i forrige møtet diskutert flere vedtekts forslag. Et dokument er lagt ved med alle
vedtekts forslagene som ble diskutert så langt.

Vedtak: Forbundsstyrets forslag til endringer ble godkjent og sendt inn til kontrollkomiteen før
fristen 10.mars.

Sak 22/22

Mulighet til å være medlem i flere døveforeninger

Innkommen sak til landsmøtet. Saksframstillingen kommer fra arbeidsgruppen når det nærmer seg
styremøtet.

Vedtak: Det ble gjort en avstemning og vedtatt at forbundsstyret forslår følgende til landsmøtet:
Primærmedlem; (Fullstendige rettigheter: Deltakelse, stemmerett, tale- og forslagsrett og blad)
Medlem 0 – 30 år = 150 kr Medlem (31+) = 300 kr
Sekundærmedlem; (Deltakelse og talerett) Medlem 0 – 30 år = 100 kr Medlem (31+) = 200 kr Et krav
ved sekundærmedlem; Man må være primærmedlem i en forening.
Støttemedlem uten blad og rettigheter = 300 kr.
Kontingentfordeling
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Primærmedlem:
Medlem 0 – 30 år: 50 kr til NDF, 50 Kr til NDFU og 50 kr til LF Medlem (31+): 56% til NDF og 44% til LF
Sekundærmedlem:
Medlem 0 – 30 år: 50 kr til LF og 50 kr til NDFU Medlem (31+): 100 kr til NDF og 100 kr til LF eller 44%
til NDF og 56% til LF

Sak 23/22

Kongelig beskytterskap

Forbundsstyret må lage en saksframstilling, og ta innstilling til om de ønsker fortsatt å ha kongelig
beskytterskap eller ikke.

Vedtak: Forbundsstyret foreslår å fortsette å ha kongelig beskyttelse, men ønsker at landsmøtet skal
ta innstilling til dette. Det var landsmøte i sin tid som godkjente kongelige beskyttelse. Det er en fin
symbolsk handling og tradisjon å ha kongelig beskytterskap.

Sak 24/22

Resolusjoner

Landsmøtet fremmer resolusjoner. Styret diskuterer om hvilke resolusjoner som styret foreslår til
landsmøtet.

Vedtak: NDF administrasjon har fått liste av forbundsstyret og skal lage resolusjoner som
godkjennes på neste styremøte:
-

Må styrke interkommunalt samarbeid i alle faser av livet.
Offentlige må ta ansvar for tegnspråk.
Døve og hørselshemmede må få tilgang til arbeid
Informasjon ved krig, katastrofe og andre aktuelle hendelser må nås til de som ikke
hører.

Sak 25/22
Opprettelse av utvalget som disponerer midlene fra Sogn og Fjordane
Døveforening
Oppfølgning av orienteringssak 03/21 G. Det har kommet flere opplysninger: Sogn og Fjordane
Døveforening/sterkt tunghørt Døvblittgruppe er registrert nedlagt og slettet fra
Brønnøysundregisteret pr 1 .02 2022. Ut fra hva NDFs administrasjon kan se, så har prosessene blitt
gjort riktig med to vedtak med ett års mellomrom.
Deres oppløsningsparagraf høres slikt ut:
I tilfelle oppløsning av laget, tilfaller alle verdier Norges Døveforbund for særskilt forvaltning i en
periode på 10 år. Midler som laget måtte ha fått gjennom Hørselshemmedes Landsforbund skal gå til
fylkeslaget av HLF. Blir det i dette tidsrom stiftet et nytt fylkeslag av NDF i sogn og fjordane og dette
blir opptatt i Norges Døveforbund skal nevnte verdier overføres til dette fylkeslag. I motsatt fall
disponeres midlene fritt av forbundet etter 10 årsperioden, men fortrinnsvis til beste for
døvblitte/sterkt tunghørte og døve i sogn og fjordane fylke, og så vidt mulig i samsvar med midlenes
opprinnelige formål. I nevnte 10 års periode skal tilsynet med lagets verdier føres av et utvalg på 3
medlemmer, hvorav 2 oppnevnt av den opprinnelige forening og 1 medlem av forbundsstyret i Norges
Døveforbund.
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Vi må oppnevne en representant for Norges Døveforbund som sammen med to oppnevnt av den
opprinnelige forening skal ha tilsyn med foreningens verdier i 10 år.

Vedtak: Niels Kristensen oppnevnes som representant for NDF

Sak 26/22

Beredskap

Krigen i Ukraina har ført til at NDF får flere henvendelser om døve og hørselshemmede sin trygghet.
Vedtak: Styret ber administrasjonen om å lage en oppsummering om råd for norsk beredskap og
viser til hvor de kan få mer informasjon. Det skal også tas kontakt med DSB for å lage godt system for
døve og hørselshemmede.

Sak 27/22

Støtte til Døves nordiske kulturfestival i Stavanger

Da NDF Stavanger søkte om å arrangere Døves Nordiske kulturfestival i 2018 så stod det i budsjettet
som var lagt ved at NDF skulle gi 200.000 i støtte, men siden det verken ble vedtatt i 2018 eller i
budsjett for 2022 i forbundsstyremøte 7/21 må det komme et eget vedtak på dette.
Jannicke Kvitvær og Hedvig Sinnes melder seg inhabil i denne saken da de har tett bånd til
arrangementskomiteen og NDF Stavanger.

Vedtak: NDF gir 200.000 kroner i støtte til Døves nordiske kulturfestival. Det skal brukes kulturmidler
og derfor ikke nødvendig å øke underskuddet i NDFs driftsbudsjett. Det på grunn av mange avlyste
arrangementer i 2020 og 2021 som gjør at vi har en del pengemidler til overs.

Sak 28/22

Søknad om WFD kongress i 2027

Oppfølgning av orienteringssak 03/21H. Etter videre dialog med Visit Oslo landet vi på følgende dato:
•
•
•

17.-24. juli WFDYS-leir
25.-27. juli GA for WFD og WFDYS
28 juli - 1. august kongress.

Det å utforme en søknad er tidskrevende og flere punkter er vanskelig å få til. Kommer til å ta
betydelige ressurser fra administrasjonen. Administrasjonen ber forbundsstyret om å ta stilling til om
de skal bruke ressurser på dette eller ikke.

Vedtak:

Administrasjonen undersøker videre

Sak 29/22

BliHørt og NDF

Oppfølgningssak fra 08/22. Organisasjonen ble lagt på is pga. mangel på finansiering. I 2019 fantes
ikke rettshjelptiltak, men det kom på plass i 2021. Rene Stub-Christiansen har derfor søkt på
Rettshjelptiltak-ordningen, men fikk avslag. Deretter har de gjort noen omstruktureringer iht.
tilbakemeldingen ang avslaget og har søkt på nytt i 2022.

Vedtak: Tas til etterretning.
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Sak 30/22

Endring i møteplan

Det er foreslått å ha en liten endring i møteplanen til forbundsstyret.

Vedtak: Neste møte blir fredag 29.april og lørdag 30.april

Sak 31/22:

Brilleavtale for NDFs ansatte

For noen år siden hadde NDF PC-brilleavtale for NDFs administrasjonen, men den ble fjernet som en
del av regnskapskuttene som ble besluttet av NDFs forbundsstyret. NDF administrasjon ønsker å få
dette tilbake.

Vedtak: Brilleavtalen gjeninnføres, kun for PC-briller, for administrasjonen. NDF dekker
synsundersøkelse og glass. NDF dekker 1000 kr til brilleinnfatning. En slik avtale skal ha en varighet
på tre år før en ansatt kan få dekket dette på nytt.

Sak 32/22

Økonomisk støtte til døve flyktninger fra Ukraina og døve i Ukraina

NDF er dypt bekymret for døve flyktninger fra Ukraina og døve som blir igjen i Ukraina.

Vedtak: NDF skal utbetale 5000 euro til WFD som går til deres arbeid med døve i Ukraina. Samt skal
NDF støtte med 5000 kr til flyktningene som har kommet til Norge.

Sak 33/22

EUD styret

EUD spurte om alle medlemsorganisasjoner har noen navneforslag til EUD styret.

Vedtak: De aktuelle navnene kontaktes

14.mars 2022

Niels Kristiensen

Camilla Høiberg

Per Gunnar Johnsen

Forbundsleder

Nestleder

Styremedlem

Tove Glomset
Styremedlem

Hedvig Sinnes
Styremedlem

Jannicke Kvitvær
Styremedlem

Erik Lundqvist

Elisabeth Frantzen Holte

Petter Noddeland

Styremedlem

Styremedlem (ansatt)

Generalsekretær
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