Protokoll
Forbundsstyremøte 6 / 21
Fredag 3.september 2021, kl. 19.00-21.00
Lørdag 4.september 2021, kl 09.00-10.30

Møtested:
Gardermoen
Til stede:
Niels Kristensen, Camilla Høiberg, Tove Glomset, Per Gunnar Johnsen (kun sak 50), Nina Hauge, Katie
K. Moriggi (ungdomsrepresentant), Elisabeth F. Holte (ansattrepr.) og Petter Noddeland
(generalsekretær).
Forfall:
Erik Lundqvist, Jannicke Kvitvær, Hedvig Sinnes, Alexander Kvalheim, Rolf Inge Otterdal,

Observatører fra valgkomiteen:
Edvard Rundhaug, Harald Oppigård
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Observatørene fra valgkomiteen ønskes velkommen. Valgkomitéleder Edvard Rundhaug takker for
invitasjonen til å komme på møtet. Målet med å være observatør i denne samlingen er å få bedre
innblikk i hvordan det fungerer i forbundsstyret. Det er også for å finne riktig kompetanse og
sammensetning av kommende forbundsstyre. Han stiller også spørsmål om at det å møtes digitalt er
noe som forbundsstyret kan se for seg å fortsette med selv etter koronatiden?
Sak 44/21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 45/21

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 5/21

Vedtak: Ble postalt godkjent

Sak 46/21

Orienteringssaker:

A) Regjeringen oppnevnte et utvalg som utreder tegnspråk 13.august 2021. Utvalget ledes av
professor Hilde Haualand. Seks av ti utvalgsmedlemmer er selv døve, og arbeidsspråkene vil
være både norsk tegnspråk og norsk. Utvalget har bred ekspertise innenfor jus,
interessepolitikk, språkvitenskap, pedagogikk, tolkefag og døvestudier. Utvalget opptrer
uavhengig.
Rettelse til forbundsstyresak 35/21B. Da vi fikk forespørsel fra KUD 1.juni var det for å få inn
NDF-representant i NOU om tegnspråk. Da utvalget ble presentert ble det avklart at alle er
personlig oppnevnt. NDF har derfor ingen formell representant i utvalget. Ingen organisasjon
har det.
B) 25.august gjennomførte NDF paneldebatt med deltakere fra seks partier. Fire av dem var
døve og to var hørende. Det ble også laget en oversikt over hva de ulike partiene står for. Det
har vært god respons på oversikten. På paneldebatten var partiet Sentrum med, mens de
ikke var med i oversikten. Da det var fokus på kun stortingspartiene.
C) Generalsekretær går ut i pappapermisjon fra og med 25.september til og med 16.januar.
Elisabeth F. Holte overtar da som generalsekretær. Forbundsleder skal overta
sekretærfunksjon for DNR. Adriana Fjellaker bistår ham om det er noe. Sindre Svindal
kommer inn som vikar for Elisabeth fra 14.september til 22.desember. Markedsansvarlige
Vegar Botn startet hos oss den 16.august.
D) Det var en vellykket tur for den nyopprettete gruppen «Turgruppe 55+».

Vedtak: Tas til orientering.
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Sak 47/21
Referater
A. HLFs rapport «Betingelser for god inkludering i skole for hørselshemmede» av Odd Morten
Mjøen, Patrick Kermit og Joakim Caspersen (les rapporten her:
Omslag_Betingelser_inkludering_hørselshemmede.indd (hlf.no)
B. Tegnspråkbarns utvalg referat 22.mars 2021
C. Tegnspråkbarns utvalg referat 26.april 2021
D. Tegnspråkbarns utvalg referat 10.mai 2021
E. Referat Nasjonal brukerråd 26.mai 2021

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 48/21

Representasjoner

A) Språkrådet arrangerer i samarbeid med Nettverket for språknemndene i Norden det 65. nordiske
språkmøtet 26. og 27. august. Konferansen er digital, og temaet er språkteknologi.
Vedtak: Adriana Fjellaker deltok
B) WFD konferanse i Thailand, 20-22.april 2022. Maks seks representanter per land. Må være
minst 3 kvinner og minst 2 ungdommer. Koster 200 USD per person. Tema er døve lærere
som underviser døve barn. Påmeldingsfristen er 30 september.
Vedtak: Niels Kristensen, Tove Glomset, Alexander Kvalheim (NDFU) og Katie Moriggi (NDFU).
Administrasjonen jobber med å finne to representanter til.

Sak 49/21
Nye medlem i Tegnspråkbarns utvalg
Tegnspråkbarns utvalg har dessverre opplevd at to utvalgsmedlemmer har måttet trukket seg ;
Jorunn Liland og Per Gunnar Nygård.
Utvalget blir veldig sårbart når slikt skjer. Hver og en har uvurderlig erfaring og kompetanse, og det
blir svekket når noen velger å avslutte sitt frivillig arbeid i utvalget. Generelt har utvalget et høyt
arbeidstempo på mange saker, og ofte må det tas raske avgjørelser i forb. m. saker.
I utvalgsmøtet 26.aug. 2021 ble det vedtatt at vi ønsker å ha to vara, og det må erstattes to nye for
de to som allerede har trukket seg.
Vi ser at det er viktig å kunne ha vara i utvalget, ettersom utvalget har hatt og har et høyt
aktivitetsnivå og engasjement.
Forbundsstyret må også diskutere forslag på navn som utvalget fremlegger. Se vedlagt excel fil. Disse
personene har både kapasitet, interesse og kompetanse til å kunne sitte i utvalget.
Vedtak:
Forbundsstyret oppnevner Vibeke Eide Stensvoll og Astrid Kamilla Røliaunet som nye
utvalgsmedlemmer. Ingvild Skjong og Berit Roppen som vara.

Sak 50/21
Bidra til spredning av plakaten til Tegnhuset.
Jorunn Liland bygger opp tegnhuset i Stavanger og i den forbindelse har hun laget plakat som viser
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tegn. Hun lurer på om hun kan få NDFs bidrag til å spre plakatene til skolene. Deres mål er at alle
skoler og barnehager skulle hatt disse hengende hos seg. De ønsker at det skulle være en fargerik
påminnelse på mangfold og sette tegnspråk på agendaen. De har jobbet lenge med å få sponsorer
slik at dette kunne være mulig å gjennomføre. Nå er NDF invitert til dette. Som et kortsiktig stunt
tenker de å sende 5 eksemplarer til alle osloskoler i forbindelse med den internasjonale tegnspråk
dagen. Støtter NDF dette?
Vedtak:
Forbundsstyret takker for henvendelsen og ser at prosjektet til Jorunn er viktig for synliggjøring av
tegnspråk og øker bevisstheten rundt tegnspråkdagen i storsamfunnet. Vi ser at vi kan sponse på
forskjellige måter. NDF kjøper mindre mengder for å gi dem som gave til døveforeningene og skolene
som har døve elever i første omgang. Vi kan se på om det er mulighet til å gi plakat som gave til alle
skolene i landet neste år.
Sak 51/21
Bistå UD med å hjelpe døve flyktninger fra Afghanistan og vårt bidrag til
situasjonen i Haiti.
Krisen i Afghanistan gir grunn til å tro at det kommer en flyktningestrøm til landet vårt, og vi har lyst
å bidra til at døve flyktninger får det best mulig. Administrasjonen har vært i dialog med UD. Døve
kvinners rettigheter i Haiti blir grovt krenket og det er grunn til å gjøre noen bidrag.
Vedtak:
Administrasjonen forsetter med å utrede muligheter til å bistå døve flyktninger fra Afghanistan, samt
tar kontakt med WFD for å høre om hva vi kan gjøre for å bistå døve kvinner i Haiti.

Sak 52/21
Vedtektsendring i EUD:
For å endre vedtektene i EUD må det sendes forslag i god tid før. Derfor er det aktuelt å diskutere det
selv om det er EUD GA i mai 2022.
Vedtak:
NDF legger fram forslag til endring på EUD vedtektene på følgende punkter:
•
•
•

Innføre varaordning til EUD. Det for å gjøre EUD mindre sårbart hvis folk må fratre sitt verv
av ulike årsaker. Per i dag er det fem styremedlemmer og dermed veldig sårbart.
Hvis det ikke går å ha vara, så er det foreslått å øke til syv styremedlemmer
Per i dag er det en paragraf som sier; hvis man trekker seg fra styreverv så må man bli
sittende i en måned før man fratres. NDF mener at når man fratrer så skal det være med
øyeblikkelig virkning. I tillegg må man sende brev per post for å fratre. Hele paragrafen må
moderniseres.

Sak 53/21

Forslag til vurderingskritiktene for godkjent tegnspråkkurs

Det er flere steder som tilbyr tegnspråkkurs og flere av dem bør komme seg inn i vår liste over
godkjente kurssteder https://www.doveforbundet.no/tegnsprak/kurs Det er flere som ønsker å
komme seg på listen som ikke er der nå. Vi må bli enige om vurderingskritiktene.
Vedtak:
1. NDFs lokalforening skal ikke bli utkonkurrert.
2. Det brukes kursledere som har førstespråkkompetanse i tegnspråk.
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3. Har vært på tegnspråklærerkurs som er arrangert av NDF.
4. Det oppmuntres til at man samarbeider på tvers av ulike aktør-typer og deltar på felles
tegnspråklærersamlinger.

20.oktober 2021

Niels Kristensen
Forbundsleder

Camilla Høiberg
Nestleder

Per Gunnar Johnsen
Styremedlem

Tove Glomset
Styremedlem

Nina Hauge
3.vara

Katie K. Moriggi
Ungdomsrepresentant

Elisabeth F. Holte
Ansattes representant

Petter Noddeland
Generalsekretær
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