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Protokoll 

Forbundsstyremøte 3 / 21 

Lørdag 20.mars 2021, kl. 09.00-12.00 

 

Møtested:  
Videokonferanse 

Til stede:  
Niels Kristensen, Camilla Høiberg, Hedvig Sinnes, Tove Glomset, Erik Lundqvist, Per Gunnar Johnsen, 

Jannicke B. Kvitvær, Katie K. Moriggi (ungdomsrepresentant), Elisabeth F. Holte (ansattrepr.) og 
Petter Noddeland (generalsekretær). 

Forfall: 
 Ingen 

 

NDFs ungdomskonsulent Lasse Furnes deltar i sak 15 og 16,  
men gikk ut før avstemning i begge sakene.  
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Sak 10/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 11/21  Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 1/21 og 2/21  

Vedtak: Ble postalt godkjent  

   

Sak 12/21  Orienterings saker:  

A. NDFs AU og interessepolitisk rådgiver Elisabeth F. Holte er i dialog med representanter for 
Teater Manu om et møte som skjer etter påsken. Vi må se an litt på grunn av korona, men vi 
begge ønsker fysisk møte.  

B. Forbundsleder Niels Kristiansen og styremedlem Jannicke Kvitvær deltok på ekstraordinær 
generalforsamling i EUD 27.februar pga. uroligheter rundt nestleder Dr. Gergely Tapolczai. 
Han sitter i parlamentet i Ungarn og har stemt for 9.grunnlovstillegget som forbyr ekteskapet 
mellom samme kjønn, bortvisning av LHBT-relatert innhold i utdanningen og forbud mot 
adopsjon. Det vakte sterke reaksjoner i døvesamfunnet over hele Europa. Det førte til at 
Tapolczai fratredde sitt verv som nestleder 5.februar. Hovedargumentet var at voteringen 
hans var i strid med generelt menneskerettighetssynet i EUD. Han fortsatte i en måned fram 
til 5.mars og deltok derfor på EUD Generalforsamling.  På generalforsamlingen så ble det 
besluttet at nåværende styret fortsetter et år til da korona gjør det vanskelig å møtes fysisk 
og stemmer nye styremedlemmer. På ordinær generalforsamling som skjer digitalt senere i 
vår skal man diskutere og stemme over hva man skal gjøre med Tapolcazis plass i EUD.  

C. Det var votering over SVs representantforslag om å implementere CRPD i norske 
menneskerettsloven 9.mars, men den ble nedstemt. Det ble stemt at det skulle utredes 
nærmere.  

D. Språkloven skulle komme opp til votering på Stortinget 11.mars, men ble utsatt til 25.mars 
pga. karantene på statsråden og dataangrepet på Stortinget.  

E. Martin Berhovde blir NDFUs representant i arbeidsgruppen som ser nærmere på NDFs 
medlemskap i FFO. Gruppen skal utarbeide en rapport som leveres i desember 2021.  

F. I september 2019 publiserte Norges Døveforbund, Hørselshemmedes landsforbund (HLF), 
Landsforbundet for kombinert Syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) og Foreningen 
Norges døvblinde (FNDB), et veikart som viser hvordan vi mener tolketjenesten burde ha 
vært. Målet med veikartet var: Rett tolk til rett tid. NAV har i parallelt utarbeidet et eget 
forslag. Etter drøftingene så ble løsningen at brukerorganisasjonene skal vente med å se 
hvordan den nye organiseringen fungerer. 

Vedtak: Tas til orientering.  
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Sak 13/21  Referater  

A. Protokollen fra møte i Ål folkehøyskolens styre i februar 2021 
B. Årsrapport for Ål folkehøyskole i 2020.  

Vedtak:  Tas til orientering.  
 
Sak 14/21 Representasjoner  

A) FFOs valgkomite inviterer FFOs medlemsorganisasjoner til å fremme forslag til kandidater til 

FFOs hovedstyre og FFOs valgkomité. FFOs Kongress skal holdes 27. – 28. november 2021 og 

kongressen skal velge både hovedstyre og valgkomite. Medlemsorganisasjonene inviteres til 

å komme med forslag til kandidater innen1. mai 2021. Per dagens dato sitter Lars Aksel 

Berge for NDF i hovedstyret. Han har sagt at han ønsker å fortsette.  

Vedtak:  Forbundsstyret fremmer Lars Aksel Berge som styremedlem til styret i FFO 

 
Sak 15/21 Forslag til representasjon for Signo hovedstyret  

Torsdag 6. mai skal det være rådsmøte i Signo, og rådets hovedoppgave er å oppnevne medlemmer 

til Signos hovedstyre. Styremedlemmene oppnevnes for to år av gangen (fra juli til juli) og kan til 

sammen sitte i 8 år.  

Ifølge Rådets vedtekter er det rådets leder og nestleder som sammen forbereder saken om 

oppnevning, men alle rådets medlemmer skal ha anledning til å komme med forslag til kandidater før 

sakspapirene sendes ut.  

For perioden 2021-23 skal det på fritt grunnlag oppnevnes leder, et styremedlem og to 

varamedlemmer. I tillegg skal vi oppnevne et medlem etter forslag fra Døvekirken og et medlem fra 

døvblindes organisasjoner. Disse har begge fått frist til 1. april med å melde inn sine kandidater.  

Leder av hovedstyret, Anne Rygh Pedersen, har sagt at hun ønsker å bli oppnevnt for en ny 

toårsperiode. 

Jan Erik Knarbakk har sittet i hovedstyret i 8 år og kan ikke oppnevnes på nytt. Det må derfor 

oppnevnes en ny person etter ham. Det vil i akkurat dette tilfelle være viktig med kompetanse 

innenfor bygg og eiendom, konsernledelse, økonomi og forvaltning av store verdier i en kompleks 

organisasjon.  

Videre skal det oppnevnes to varamedlemmer. Medlemmene av Signos råd kan komme med forslag 

til personer som kan være aktuelle for oppnevning til hovedstyret. NDF ved generalsekretær sitter i 

rådet og etterlyser forslag fra forbundsstyret.  

Vedtak:  Administrasjonen har fått noen navneforslag som sendes videre til Signo Rådet.  

 

16/21 NDF dekker mellomliggende kostnader av ungdomskonsulentstillingen så det blir 100% 

stilling til 31.12.2022 

I styresak 06/20 (styremøte februar 2020) så ble det vedtatt blant annet at NDFU får økt stillingen til 

100% (samtidig som vi vedtok økning i flere stillinger, samt opprettelse av ny markedssjefstilling). 

Den 6.juni 2020 ble det tatt et nesten identisk vedtak, men nå har NDFUs stilling blitt 50% fast (som 

tidligere) og 50% engasjement ut 2020. Det står samtidig at det er mulighet for fast stilling hvis 

økonomien tillater det.  
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En utlysning med bakgrunn i vedtak i sak 33/20 ble sendt ut i sommer. Nåværende 

ungdomskonsulent søkte og fikk stillingen. Han har dermed 50% fast stilling og 50% engasjement til 

31.desember 2020, den ble forlenget til 30.juni 2021. 

Forslag fra administrasjonen er at NDFU får tilbud fra NDF om at vi finansierer mellomliggende 

kostnader så de kan ha 100% stilling i to år fra og med 1.januar 2021 til 31.desember 2022. Tanken er 

at de samtidig skal finne selvstendig finansering et annet sted. En slik løsning vil gi dem arbeidsro 

som de trenger for å rydde opp etter de siste årene og å sikte mot årene etter 2022. De har hatt 

mange utfordrende år og de trenger å rydde opp.  

Det som var nytt i 2020 var at Ål folkehøyskole finansierte 20% av stillingen i 2020 og sa seg villig til å 

finansiere også i 2021. De har signalisert om at de er villig til å finansiere i 2022, men vi har ikke en 

tydelig avtale om dette pr.dags dato. Kostnadsestimatet under tilsier at Ål fhs finansierer 20% i 2022 

også. Det betyr ikke at NDFU har mer penger da deres støtte har blitt kuttet og kuttet de siste årene. 

NDFU sliter veldig med kuttene fra Bufdir (samtidig som NDF får innvilget mer penger), men der NDF 

klarer å finne finanseringer andre steder (Norsk Tipping, Språkmidler osv.) så greide NDFU ikke det 

samme. Tidligere greide de å finansiere 50% stilling utelukkende av Bufdir-midlene, men det har de 

ikke råd til nå.  

Finansieringsmodell for ungdomskonsulentstillingen per år i 01.01.2021-31.12.2022: 

Bufdir-midler til ungdomskonsulent (30%)  156.000 kr 

Ål folkehøyskole (20%)                            104.000 kr 

NDF (50%)                                                        260.000 kr 

Totale kostnader til ungdomskonsulent*:          520.000 kr 

*Sosiale kostnader er inkludert.  

Til tross for dette så har NDFU 60.000 kr i underskudd. Det er derfor de søkte om å få kontorhold 

sponset av NDF. Det blir en egen sak i neste styremøte, men i denne omgang må vi ha et postalt 

vedtak om at NDF finansierer mellomliggende kostnader så de kan ha 100% stilling. Jeg har laget et 

forslag til avtale som er lagt ved. Hvis dere sier ja så gir jeg tilbudet til NDFU.  

Budsjettet var allerede justert og tatt høyde for at vi finansierer NDFUs stilling. Et forslag til avtale 

med NDFU er lagt ved.  

Vedtak:  
Avtaleforslaget som er lagt ved er godkjent og vi tilbyr NDFU det. Det betyr at ungdomskonsulenten 
kan fortsette i to år til. Forbundsstyret ønsker at NDFU bruker tiden godt for å jobbe så de kan få fast 
tilskudd. 

  

Sak 17/21 NDFUs søknad om å få dekket kontorplass i NDF 
Oppfølgingssak fra sak 65/21 der NDFU søkte varig støtte til kontorhold i NDF. Nå koster det 135.000 
kr for NDFU.  

Vedtak: 
Ungdomskonsulenten er ansatt hos NDF, NDF ser derfor det naturlig at kontorplassen til NDFU blir 
dekket. 
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Sak 18/22 Valgkomiteens forespørsel 
Valgkomiteens leder Edvard Rundhaug har kommet med forespørsel om valgkomiteen kan være med 
på styremøte i 4.-5.september som observatør. Se hans brev som er lagt ved.  

Vedtak: 
Valgkomiteens forespørsel godkjennes. Valgkomiteens leder og forbundslederen avtaler hvilket 
styremøte dette gjennomføres. 

 

Sak 19/21 Mandat for sosiale medier 
NDFs administrasjonen har sett at det har forkommet personangrep i kommentarfeltene på 
facebooksiden vår. Det lages et mandat for sosiale medier.  

 
Vedtak: Administrasjonens forslag er godkjent med noe innspill 

 

Sak 20/21 Varamedlem i Teater Manu-styret 
Nåværende varamedlem i Teater Manu-styret Espen Rosvolls periode var 1.januar 2019-31.desember 
2020, så han sitter på overtid.  

Vedtak:  
Forbundsstyret takker Rosvoll for sitt engasjement og oppnevner Tom Harald Isakka-Dahl i hans sted 
med periode 1.april 2021-31.desember 2022. 

 

23.mars 2022 
 

Niels Kristensen  Camilla Høiberg   Per Gunnar Johnsen  

Forbundsleder   Nestleder   Styremedlem  

Tove Glomset    Jannicke B. Kvitvær                      Hedvig Sinnes  

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

Erik Lundquist   Katie K. Moriggi   Elisabeth F. Holte                         

Styremedlem    Ungdomsrepresentant  Ansattes representant    

Petter Noddeland 

Generalsekretær  

 


