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Protokoll 

Forbundsstyremøte 4 / 21 

Lørdag 17.april 2021, kl. 09.00-16.00 

 

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 regnskapsfører deltar i sak 27 og 28 

Interessepolitisk rådgiver Adriana Fjellaker deltar i sak 30 
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Sak 21/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 22/21  Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 3/21  

Vedtak: Ble postalt godkjent  

   

Sak 23/21  Orienterings saker:  

A. Språkloven har blitt enstemmig vedtatt på Stortinget 25.mars 2021. Den sier at norsk 
tegnspråk er det nasjonale tegnspråket som staten har ansvar for å verne og fremme om. Av 
kun formalitet ble vedtaket fra 25.mars, 2.gangs votert i Stortinget den 8.april. NDF har hatt 
markeringer på sosiale medier.  

B. Generalsekretær Petter Noddeland, interessepolitisk rådgiver Elisabeth F. Holte, leder av 
Tegnspråkbarns utvalg Brita F. Nielsen og Blindeforbundet var i møte med Kunnskaps- og 
integreringsminister Guri Melby 25.mars om botilbudet som er lagt ned i Statped. Statped 
var med på møtet, noe som NDFs representantene var uforberedt på. Det var både bra og 
dårlig ting som kom ut av møtet: botilbudet legges ned og det arbeides med å lage godt 
opplegg på hotell. Dette skal følges opp tett av Guri Melby. Melby lovet at kommuner skal få 
nye retningslinjer i forhold til om å følge barn skal dekkes. Det vil bli nye 
finansieringsordninger for kommuner som skal sende barn på deltid. Lovnad om at det ikke 
skal være forskjell på hvor man bor og hva kommunen synes. 

C. Nettsiden til Døves Nordiske Kulturfestival 2022 er publisert: www.dnkulturfestival2022.no. 
Det skal være en kombinasjon av Døves Nordiske Kulturfestival og Døves Kulturdager.  

Vedtak: Tas til orientering.  

 

Sak 24/21  Referater  

A. Ål Folkehøyskoles rapport om økonomiske ståstedet etter koronaåret. 

Vedtak:  
Tas til orientering.  
 
 
Sak 25/21 Representasjoner  

A) Digital generalforsamling for EUD 29.mai 2021.  

Vedtak: Niels Kristensen og Petter Noddeland representerer NDF 

 
Sak 26/21 Årsmelding 2020  

Administrasjonen har laget et utkast til årsmelding 2020 

Vedtak:  Administrasjonens forslag er godkjent etter noen justeringer på representasjonslisten 

http://www.dnkulturfestival2022.no/
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Sak 27/21 Regnskap 2020  

Administrasjonen har laget et regnskap som er ferdig revidert. 

Vedtak: Årsregnskap for 2020 godkjennes.  

 

Sak 28/21 Revidert budsjett 

Det har dukket opp flere ting som gjorde det nødvendig å fremme revidert budsjett. Dette 

dokumentet er supplerende til budsjettet som forbundsstyret godkjent ved møte forbundsstyret 

5/2020.  

Disse har økt: 

Mer i tilskudd fra språkmidler:      50.000 kr  

Mer i tilskudd fra Bufdir       280.000 kr 

Markedssjef blir ansatt halvt år senere enn planlagt,    190.000 kr 

Ubrukte kulturmidler fra 2020      446.000 kr 

Sum         966.000 kr 

 

Forbundsstyret har forpliktet seg til noe ekstra kostnader etter budsjettet ble vedtatt: 

Ny hjemmeside til NDFU      50.000 kr 

Mindre i medlemskontingent      150.000 kr 

Administrasjonskostnader (kr 135 tusen blir borte fra 20.3)  105.000 kr 

Sum i bundet kostnader      305.000 kr 

Midler som gjenstår, blir da 966.000 kr minus 305.000 kr = 661.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Revidert budsjett for 2021 godkjennes med nye prioriteringer:  

Midler til overs:        661.000 kr 
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Kjøp av nye konterutstyr (inkludert nytt Tv-skjerm i møterommet) 150.000 kr 

Økt besøkstjenestebudsjettet. Før 100.000, nå 158.500 kr  58.500 kr   

Reklamefilm om NDF       200.000 kr 

Informasjon om klagemulighetene for vedtak    52.000 kr 

Døveforeningene kan søke om ulike arrangementer   150.000 kr 

Gjenstår        0  kr 

 

Sak 29/21 NDFs ansettelsespolicy  
NDF har i mange år fulgt en ansettelsespolicy der vi har hatt fokus på å ansette døve og 
hørselshemmede i vår administrasjon. Dette er noe som ligger i kontorets fire vegger, men ikke noe 
som er skriftlig dokumentert. Nå er det på sin plass å få det nedskrevet og at vi offentliggjør dette, 
slik at det kan bli som et forbilde for andre organisasjoner/bedrifter som har døve/hørselshemmede 
og tegnspråk som sitt arbeidsområde.   

Vedtak:  
Administrasjonen har fått innspill til ansettelsespolicy. Det er ønskelig at den skal være mer konkret 
og settes et skille mellom forventingene NDF har til ekstern og intern ansettelsespolicy. 
Administrasjonen jobber videre med dokumentet og skal legge fram et nytt forslag til styremøte i 
juni.  

 

Sak 30/21 Halvveisevaluering av handlingsplanen  
På landsmøtet 2019 ble det utarbeidet en handlingsplan for 2019-2022. Det ble utarbeidet strategisk 
dokument på det første styremøte til NDF forbundsstyret. Blant annet hva som skal prioriteres. Nå er 
vi litt over halvveis, flere av punktene er oppnådd mens andre punkter har vi møtt motgang på, men 
har jobbet mye med. De siste punktene på prioriteringslisten er i gang nå.  

Vedtak: 
Tas til orientering. Forbundsstyret roser administrasjonen for godt arbeid på de ulike punktene.  

 

 

 

 

 

 

Sak 31/21 Fastsetting av dato for ledermøte 
På grunn av usikkerhet rundt korona så har NDF ikke satt dato for ledermøtet enda, da det er 
ønskelig å ha et fysisk møte. Vi ser nå at det er ganske klart at det er planlagt at samfunnet åpner 
igjen høsten 2021. Spørsmålet er om vi følger tradisjonen og har ledermøte i juni eller om vi venter til 
utpå høsten.   



5 
 

Vedtak:  
Det er ønskelig at helgen 3-5.september skal være en kombinasjon mellom styremøte, ledermøte og 
seminar med administrasjonen. Valgkomiteen blir invitert til helgen som observatører. Tanken er at 
3.september skal brukes til styremøtet, 4.september brukes til ledermøte og 5.september til seminar 
med administrasjonen.  

 

Sak 32/21 Hvilken dato skal Norges tegnspråkdag lande på? 

Norge har fått språklov og i den er norsk tegnspråk tatt med. Da er det også naturlig å ha en egen 

tegnspråkdag, akkurat som våre naboland har. Forbundsstyret må gjøre seg tanker om hvilken dato 

dagen skal lande på.  

Vedtak: 
Administrasjon skal lage en saksframstilling med flere forslag til dato der vi kan feire tegnspråk. 
Problemet med 25.mars og 8.april er at språkloven ble vedtatt da, men det er en dato for språkloven 
– ikke nødvendigvis en dato for tegnspråk alene. Styret skal se gjennom forslaget fra 
administrasjonen til møtet i juni – deretter skal det sendes ut spørreundersøkelse om hvilken dato 
tegnspråkmiljøet ønsker. Den datoen skal til drøfting på ledermøte i 4.september før vedtak på 
styremøte 5.september 

 

10.mai 2021 
 
 

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  

  


