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Protokoll 

Forbundsstyremøte 5 / 21 

Lørdag 12.juni 2021, kl. 10.00-13.00 

 

Møtested:  
Videokonferanse 

Til stede:  
Niels Kristensen, Camilla Høiberg, Tove Glomset, Erik Lundqvist, Per Gunnar Johnsen, Jannicke B. 

Kvitvær, Alexander Kvalheim (fra sak 38), Katie K. Moriggi (ungdomsrepresentant), Elisabeth F. Holte 
(ansattrepr.) og Petter Noddeland (generalsekretær). 

Forfall: 
 Hedvig Sinnes 
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Sak 33/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent med noen tilleggssaker 

 

Sak 34/21  Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 3/21  

Vedtak: Ble postalt godkjent  

   

Sak 35/21  Orienterings saker:  

A) Nå åpner samfunnet seg opp etter korona og NDF er i gang med å ha flere arrangementer til 

høsten. Det skaper stadig endringer i budsjettet. Dersom det er postene som flyttes på og 

arrangementene som har blitt avlyst pga. korona går til nye arrangementer. Disse har fått 

grønt lys fra AU til å gjennomføres: 1. Søknadsskrivingseminar i 14-15.august 2021. Der NDFs 

lokalforeningene, NDFU og NDFUs lokalforeningene inviteres til å lære hvordan de skriver 

søknad. Det koster NDF nesten 75.000 kr etter VO-midlene og egenandelen er trukket fra.  

2. Det blir internt Webseminar med Joe Murray om audisme i juni. Det koster 15.000 eks 

mva. NDFs forbundsstyret, administrasjonen, Tegnspråkbarns utvalget og NDFU inviteres.  

 

I tillegg har AU blitt orientert om at Turgruppe for 55+ skal ha sin første tur på høsten og det 

er ønskelig å arrangere for 12 personer, blir 7000 kr per person. Det er 50% rabatt for 

medlemmer av NDF til denne turen. Det koster NDF 3500 kr per person og arrangørene får 

kostnadene dekket. Da koster det oss 49.000 kr. Midlene hentes fra seniorbudsjettet.  

B) NDF fikk en forespørsel fra KUD tirsdag 1.juni om at vi skulle oppnevne to personer fra NDF 
sentralt som er rene NDF representanter til NOU om tegnspråk. Det er ønskelig å ha en 
mannlig og en kvinnelig representant. Kun en av de skal sitte i utvalget. Svarfristen er dagen 
etter. NDF har tidligere utarbeidet en liste med 30 navn som har blitt sendt til KUD. Vi får nå 
en forespørsel om å oppnevne to personer. Det er hensiktsmessig å velge to av disse 30 
navnene. KUD sa per telefon at det bør være personer som er tilknyttet NDF sentralt og som 
kan representere bredt. AU besluttet å sende forslag om nestleder Camilla Høiberg og 
generalsekretær Petter Noddeland til KUD. Det er forventet at KUD likevel velger flere av 
navnene fra listen som vi har sendt inn. NDFs representant bør også opprette et eget 
innspillutvalg (ad hoc-utvalg) der folk kan gi innspill som NDFs representanten tar med videre 
til NOU-arbeidet.  
 

C) Tegnspråkbarns utvalg har hatt høyt aktivitetsnivå i våren og utvalgets sekretær Elisabeth F. 
Holte gir oppsummering av deres arbeid til forbundsstyret.  

Vedtak: Tas til orientering.  

 

Sak 36/21  Referater 
A. Protokoll fra FFOs møte 1.21 (10.februar 2021) 
B. Anbefalingene fra FN komiteen 7 mai 2019 med ansvarlig Department angitt 
C. Referat fra møte, Arbeidsgruppe – tegnspråkkurs, 10. mai 2021 (sender postalt vedtak) 



3 
 

D. Referat fra Regionalt brukerråd 19.05.2021 
E. NASU Referat Vårmøtet 2021 
F. NIM konseptnotat - Oppfølgning av FNs anbefalinger gjøres på en mer meningsfull og nyttig 

måte 
G. Protokoll fra AU møte 1/21 (1.juni 2021) 
H. Tegnspråkbarnehager i Sandefjord Kommune 
I. Tegnspråkbarnehager brosjyre 
J. Referat fra møte i regionalt brukerråd Statped Vest 

 

Vedtak:  Tas til orientering.  
 

Sak 38/21 Representasjoner 

A) FFOs kongress 27.-28.november 2021 
Vedtak: Hanne Kvitvær fra arbeidsgruppen for å utrede om NDF skal fortsatt være medlem 
av FFO skal representere NDF.   

B) EUD GA ble utsatt fra 29. mai 2021 til 28. august.  
Vedtak: Petter og Niels deltar 

C) Representanter fra forbundsstyret til kulturdagene i Drammen 24-26.september 
Vedtak: Niels, Jannicke og en fra administrasjonen. (I tillegg skal en til fra administrasjonen 
stå som reserve hvis Jannicke blir forhindret). 

 

Sak 37/21 Oppfølgningssak fra sak 29/21 NDFs ansettelsespolicy 
NDFs administrasjonen ber forbundsstyret om å opprette et utvalg som jobber med ansettelsespolicy 
som drøftes på seminaret med styret og administrasjonen 5.september.  

Vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppe som består av Per Gunnar Johnsen, Camilla Høiberg og 
Petter Noddeland  

 

Sak 38/21 Oppfølgningssak fra sak 32/21 Hvilken dato skal Norges tegnspråkdag lande på? 
NDFs administrasjonen forslår følgende datoene:  

• 25.mars - Språkloven ble vedtatt etter 1.gangsvotering 2021. Tegnspråk er det eneste språket 
som ble et offisielt språk etter dette.  De andre språkene ble offisielt på et tidligere tidspunkt. 
Dette er en dato som mange døve har sterk følelse til og en fersk dato som rettferdiggjør 
feiringen av tegnspråkdagen som begynner i 2022 og framover.   

• 28.april - Stortinget vedtok St.Meld 35 “Mål og meining, Ein heilskapleg norsk språkpolitikk.” 
og med det ble tegnspråk anerkjent som fullverdig språk.   

• 12.mai - Kulturministeren la fram språkloven i 2020.  

• 18.mai - Norges Døveforbund ble opprettet i 1918. Ulempen er at det er en dato som har 
allerede blitt feiret mange ganger av NDF. Det er en dato som NDF “eier” og ikke deler med 
resten av tegnspråkmiljøet selv om NDF er en tegnspråkorganisasjon.   

• 1.november - AC Møller skole ble opprettet i Trondheim 1824 og ble med det den første 
døveskole i Norge. Skolen bruker tegnspråk og når vi fastsetter hvor gammelt tegnspråk er så 
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bruker vi ofte det året der norsk tegnspråk ble født, men det er selvsagt omdiskutert av flere 
årsaker: Det snakkes allerede tegnspråk i enkelte grupper med døve i Norge lenge før 1824, 
samt Møller hentet mye fra dansk tegnspråk. Dansk tegnspråk ble raskt det dominerende 
tegnspråket i Norge. Selv i dag ser vi mye likheter i norsk og dansk tegnspråk. Det er også 
uheldig å ha tegnspråkdagen i november, like etter internasjonale tegnspråkdagen 
23.september.  

NDF administrasjonen anbefaler 25.mars av de begrunnelsene som er nevnt over. Flere i 
administrasjonen har uttrykt sterk tilknytning til 25.mars allerede.  

Vedtak: Forbundsstyret føler at det trenger mer utredning og oppretter en arbeidsgruppe som ser på 
datoforslag. De skal høre med døveforeningene og legge fram forslag til vedtak på landsmøtet. Det er 
ikke ønskelig fra forbundsstyret å ha 12.mai da det er allerede en merkedag for andre.  

 

Sak 39/21 NDFs regnskap per april 2021 

Resultatet pr april viser et overskudd på kr 220 tusen, som NDF administrasjonen tror gir et 

representativt bilde. Det er litt skjevheter ifht periodisering +/-. Men generelt har det vært lave 

kostnader som kan tilskrives korona og at fysiske aktiviteter i mindre grad har vært tilstede. Slik sett 

så ligner utviklingen pr idag som der vi var ifjor, bortsett fra at vi da hadde noe mer aktivitet og 

arrangementer før 12 mars. 

Det som vil bli spesielt i år er at søknaden om Norsk tipping og midler, vil tildelingen først her komme 

sen høsten trolig (desember, som normalt da). I fjor kom det raskt inn i mai (ekstra ordinært), og da 

med sikkerhet visste NDF hva vi fikk, kr 1,8 mill., og lettere å gi da et sikrere regnskap. 

Vedtak: Tas til orientering  

 

Sak 40/21 Arbeidsgruppe til Frivillighetens År 2022 

Frivillighet Norge arrangerer Frivillighetens År 2022. Målet er å belyse hver eneste organisasjon, 

forening og lag i Norge. For Norges Døveforbund kan vi markere oss ut i storsamfunnet og vise hvem 

vi er, og hva vi står for. I år 2022 kan vi ha sentrale arrangementer, eksempel på vår nasjonale 

tegnspråkdag (når datoen blir bestemt), den internasjonale døveuken, med 23. september, og at våre 

lokale foreninger skal også være ute å markere seg, og at vi også kan bruke Nordisk døves 

kulturfestival som et sentralt arrangement, og at vi kan ha reportasje, i bladet og SOME om vårt 

frivillige arbeid i våre lokale foreninger hvor de kan belyse hvor viktig det er med frivillig arbeid blant 

folk. Samtidig er det også et mål å rekruttere nye medlemmer i denne sammenhengen. 

Vedtak:   

Det opprettes en arbeidsgruppe som består av Bibbi Hagerupsen, Vegar Botn, en fra NDFU og en fra 

ts-barn utvalg  

 

Sak 41/21 Norges Døveforbund på sosiale medier som privatpersoner 

Vi bør se om det er på tide å ha en policy som kan bevisstgjøre oss for hvordan tillitsvalgte og ansatte 

i NDF opptrer på sosiale medier. Det har oppstått hendelser på sosiale medier som anses uheldige og 

som kan skade NDFs rykte og omdømme. Per nå er de interne reglene slikt at det er kun 

forbundsleder og generalsekretær som skal være varsom med å si sine meninger på sosiale medier. 
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Resten står fri, men vi kan se nærmere på interne regler.  

 

Vedtak:   

Saken følges opp på allmøte med NDF administrasjon og forbundsstyret 5.september 2021.  

 

Sak 42/21 Webinar om nettkunnskap og kildekritikk 
Kan NDF i samarbeid med døveforeningene ha et webinar om nettkunnskap og kildekritikk? Alt som 
sies på norsk tegnspråk ute på internett er ikke nødvendigvis fakta. Det finnes et hav av informasjon 
om nettkunnskap og kildekritikk på norsk, men ikke på norsk tegnspråk. Tre av våre lokalforeninger 
har arrangert flere webinar i løpet av våren og vi ber dem om å arrangere noe om nettkunnskap og 
kildekritikk. Vi skal informere dem om at det kanskje er lurt å ha flere seminar og workshop om 
temaet da det er komplisert.  Det skal sees på muligheter til å ha det som et kortkurs på Ål 
folkehøyskole.  

Vedtak:  
NDF administrasjonen tar kontakt med lokalforeningene og Ål folkehøyskole for å oppfordre dem til å 
arrangere noe.  

 

Sak 43/21 En representant fra forbundsstyret til arbeidsgruppe for handlingsplan 2022-2025 
Arbeidet med å forberede oss til landsmøtet 2022 er påbegynt. En viktig del av dette er 
handlingsplanen 2022-2025. En arbeidsgruppe settes ned for å begynne med å jobbe med  et utkast.   

Vedtak:   
Fra administrasjonen deltar Petter Noddeland og Adriana Fjellaker. Fra forbundsstyret deltar Niels 
Kristensen  

 

20.juni 2021 

 

Niels Kristensen  Camilla Høiberg   Per Gunnar Johnsen  

Forbundsleder   Nestleder   Generalsekretær  

 

Tove Glomset     Jannicke B. Kvitvær                      Erik Lundquist 

Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 

 

Alexander Kvalheim  Katie K. Moriggi   Elisabeth F. Holte  

1.varamedlem    Ungdomsrepresentant   Ansattes representant  

 

Petter Noddeland 

Generalsekretær 


