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Protokoll 

Forbundsstyremøte 1 / 23 
 

Lørdag 21.januar 2023 
Kl 09.00-16.30 

Søndag 22.januar 2023 
Kl 10.00-16.00 

 

Møtested:  
Forbundskontoret, 

Oslo  

Til stede:  
Niels Kristensen, Jannicke B. Kvitvær, Tove Glomset, Per Gunnar Johnsen, Ståle Hatelid (kun søndag, 

fra sak 17/23), Ivar Larsen, Rolf Inge Otterdal, Elisabeth F. Holte (ansattrepr.), Katie Moriggi 
(Ungdomsrepresentant), Petter Noddeland (sekretær) 

Forfall: 
Camilla Høiberg, Steffen Berge Kommedal, Kjetil Skjulstad Skarpeid  
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Sak 1/23  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak:  Godkjent  

 

Sak 2/23  Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 6/22  

Vedtak:  Ble postalt godkjent 

 

Sak 3/23  Orienteringssaker:  

A. Det er en ny regel som administrasjonen undersøker nærmere per nå. NDFs næringskode i 

brønnøysundregisteret er «Nr 89.995 Sosiale Velferdsorganisasjoner» og det virker som man 

må ha bedriftshelsetjeneste for alle i den næringskoden. NDF er i dialog med HLF og 

Blindeforbundet om hvordan vi løser dette. Flere av lokalforeningene våre har byttet fra 

næringskode «89.995 Sosiale Velferdsorganisasjoner» til «94.991 Aktiviteter i andre 

interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted». NDF fyller ikke faktorene til å bytte og må 

beholde næringskode 89.995. Det undersøkes nærmere hva det innebærer.  

B. Det har blitt opprettet en facebookgruppe som heter «100% dekket» der målet er å få 100% 

dekkning av tolk. Første skritt er å avklare tallet «89% av tolkebestillinger er dekket». Vi har 

hatt og skal ha flere møter med NAV for å komme til bunnen i dette. Det har vært bra 

aktiviteter i gruppen og NDF har fått et godt datagrunnlag å jobbe videre med.  

C. Teater Eureka har blitt en del av Norsk Amatørteaterforbund. Gruppen består av mange slags 

amatørteater; barneteater, ungdomsteater, seniorteater, improgrupper og spillegrupper. 

NDF har støttet Teater Eureka gjennom kulturbudsjettet i en årrekke.  

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

Sak 4/23 Representasjon   

A. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har et sentralt brukerutvalg på hjelpemiddelområdet. 
FFO har 5 plasser i brukerutvalget som også består av representanter fra SAFO, Unge 
Funksjonshemmede og NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Nå er det behov for en ny 
brukerrepresentant samt en vara, som skal representere FFO i brukerutvalget. 
Vedtak: NDF foreslår Hilde Bergersen som representant i brukerutvalget  

B. EUD generalforsamling i Stockholm, Sverige, 24-28.mai 2023.  
Vedtak: NDF sender Niels Kristensen og Jannicke Kvitvær 

C. Vara for Signo Rådet 
Vedtak: Ivar Larsen er vara for Petter Noddeland 

D. Styremedlem til Funkis hovedstyret  
Vedtak: Forbundsstyret har flere navneforslag og ber administrasjonen om å ta kontakt med 
disse.   
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E. Faglig referansegruppe for NBSPH: 
Vedtak: Forbundsstyret har flere navneforslag og ber administrasjonen om å ta kontakt med 
disse.   

 

Sak 5/23 NDFs budsjett 2023 

Det har skjedd en del ting siden forbundsstyret vedtok budsjett for 2023 i styremøte 6/22.  

Hovedlinjene er at vi har fått redusert støtte fra Norsk Tipping og Bufdir betydelig i 2022. Dette ble 

avklart først i desember. Det gjorde at vi måtte justere budsjett i 2023. Se vedlagt dokument for å se 

nytt budsjett.  

Justert tall på disse er redusering på 500.000 kr fra Norsk Tipping og redusering på 125.000 kr fra 

Bufdir. Administrasjonen har også flere forslag til kutt som fører til at forbundet sparer penger. 

Budsjettet som ble lagt fram 26.november var med 440.000 kr i underskudd. Det justerte budsjettet 

har 768.957 kr i underskudd. Se vedlagt dokument for å få oversikt over alle endringer. 

Utsiktene i NDF er å øke fundraising og NDFU blir selvstendig. Norsk Tipping kan ikke lenge regnes 

som fast inntekt. En tanke er å ha midler vi får inn i desember i et fond i ett år slik at vi budsjetter 

med det fra året etter, for eksempel inntekt vi får fra Norsk Tipping i desember 2022 skal 

budsjetteres med fra januar 2024. 

Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner budsjett med 768 957 kr i underskudd. Fra og med neste styremøte må vi 

oppdaterer vårt rammebudsjett som skal føres fra og med 2024. Vi må forberede eventuelt tiltak fra 

og med neste styremøte.  

 

Sak 6/23 Frikjøp av forbundsleder til å jobbe med ekstraordinære oppgaver i NDF 

administrasjonen 

Niels Kristensen er inhabil i denne saken. Jannicke Kvitvær overtar som leder.  

Administrasjonen har fått flere ekstraordinære oppgaver, som for eksempel å forberede WFD-

søknaden og å følge opp sakene fra lokalforeningene. Forbundsleder har mulighet til å bli frikjøpt av 

sitt arbeid til å følge opp ekstraordinære oppgaver.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar et midlertidig utvidet frikjøp av forbundsleder for å ivareta ekstraordinære 

oppgaver, blant annet forberedelser til søknad om å være WFD-arrangør og det som følger av dette. 

Midler til frikjøpet hentes fra WFD-budsjettet og mindre tjenestekjøp.   

Frikjøpet gjelder foreløpig fra februar 2023 og ut året.  

Rammen for utvidet frikjøp settes til kr 380.000 for perioden februar-desember. Det er med 

forbehold om forbundsleder takker ja.  

 

Sak 7/23 Utvalgene: 
I styremøte 5/22 ble det besluttet å opprette tre utvalg i tillegg til mangfoldutvalget som landsmøtet 
har vedtatt at NDF skal opprette. NDF har derfor besluttet at vi skal ha fire utvalg:  
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- Mangfoldutvalget 

- Tegnspråkbarns utvalg 

- Organisasjonsutvalget 

- Menneskerettighetsutvalget  

Alle de som blir spurt om å bli med i menneskerettighetsutvalget har takket nei. Av de som ble spurt 
om å sitte i organisasjonsutvalget er det kun to som har sagt ja. Det økonomiske bildet i NDF har også 
blitt endret og administrasjonen foreslår derfor å legge de to utvalgene på is i påvente av bedre 
økonomiske tider.  

Vedtak:  
Forbundsstyret vedtar at vi avventer å opprette organisasjonsutvalget og 
menneskerettighetsutvalget til vi har utvalgsmedlemmer som kan engasjere seg i utvalgene.   

 

 

Sak 8/23 Budsjett for NDFs representanter til WFD-kongressen i Jeju, Sør-Korea 

Kostnadsestimat er 37.000 kr per person til Sør-Korea. Kostnadsestimatet er lagt ved.  

I sak 58C og D har det blitt vedtatt at Niels Kristensen, Jannicke B. Kvitvær, Camilla Høiberg, Petter 

Noddeland og Linda K. Hansen drar på vegne av NDF. Linda K. Hansen kan ikke dra likevel og tas ut av 

listen. Jannicke Kvitvær skal skrive om kongressen til Døves Tidsskrift. NDFs representanter skal 

sammen lage innhold til sosiale medier.  

I tillegg til disse ble det vedtatt at vi oppnevner to personer til i reisefølget om Norge søker om WFD 

kongress 2027. Det ble vedtatt i sak 77/22 at Norge søker og vi må oppnevne to representanter til.  

NDF har mottatt søknad fra Hilde Haualand om reisestøtte. Hun fortalte at hun kan være med og 

reklamere for WFD 2027 hvis det er ønskelig. Se vedlagt brev.  

Vedtak  

Forbundsstyret vedtar å oppheve sak 77/22. Nytt vedtak: NDF skal sende fire personer til WFD-

kongressen: Niels Kristensen, Jannicke B. Kvitvær, Camilla Høiberg, Petter Noddeland. I tillegg skal 

det avtales om å samarbeide med NDFUs representanter.  

 

Sak 9/23 Budsjett til WFD-søknadsprosessen 

Legger ved forslag til budsjett for WFD-søknadsprosessen.  

Vedtak 

Forbundsstyret godkjenner budsjettet. Vi jobber med å opprette en komite fram til neste styremøte.  

 

Sak 10/23 Vara for Teater Manus styre 

Ved forrige styremøtet har følgende blitt foreslått og har siden takket ja til å sitte i Teater Manus 

styre: Tom Harald Isakka-Dahl, Sonja M. Holten og Mia Modig. I mellomtid har Berge-Andreas Jenvin-

Steinsvåg takket ja til å være vara.   
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Vedtak:  

Forbundsstyret oppnevner følgende til Teater Manu styret i periode 01.01.2023-31.12.2026  

(I tilfeldig rekkefølge):       

- Tom Harald Isakka-Dahl 

- Sonja M.Holten 

- Mia Modig 

Vara: 01.01.2023- 31.12.2024 

- Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg  

Sak 11/23 Døves Medias styre 

Per i dag består Døves Medias styre av følgende: 

Hanne Kvitvær (leder). Perioden til 31.12.2022.  

Hilde Haualand (nestleder). Perioden til 31.12.2023.  

Vibeke Lyse (styremedlem). Perioden til 31.12.2023. 

Unni Helland (styremedlem). Perioden til 31.12.2022.  

Sonja M. Holten (vara). Perioden til 31.12.2022.  

Alle velges for fire år. Det foreslås derfor at vi forlenger periodene til Hilde Haualand og Vibeke Lyse 

så overgangen kommer hvert 2.år.  

Vedtak:  

Til styret i Døves Media oppnevnes: 

Hanne Kvitvær (leder). Perioden til 31.12.2026.  

Hilde Haualand (styremedlem). Perioden til 31.12.2024.  

Vibeke Lyse (styremedlem). Perioden til 31.12.2024. 

Unni Helland (styremedlem). Perioden til 31.12.2026.  

Hassan Yusuf (styremedlem). Perioden til 31.12.2026. 

Aksel Bjørke Uinge (vara). Perioden til 31.12.2026. 

 

Sak 12/23 Vara for Ål folkehøyskole stiftelsestyret 

Martin Berhovde har takket ja til å være 2.vara for Ål folkehøyskole stiftelsesstyret   

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Sak 13/23 NDFs arbeidsplan for å oppnå målene i handlingsplan 2023-2025 

NDF administrasjonen har en arbeidsplan (tidligere kalt for strategiplan) for å oppnå målene i 

handlingsplan 2023-2025. Interessepolitisk gruppe (består av fire personer) har ukentlig møte og 

arbeidsplanen gås gjennom en gang i måned.  

Vedtak:  

Det ble gitt kort orientering om arbeidsplanen. Det ble vedtatt ny rutine om at styret får oppdatert 

arbeidsplan før styremøte og skal lese gjennom den. De kan stille spørsmål om hvert punkt i 

arbeidsplanen om det er noe.  
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Sak 14/23 Kongelig beskytter 
NDF har vært i kontakt med slottet og det er ikke aktuelt å få Ingrid Alexandra per nå da hun skal 
studere først. Vi kan gjerne be om et foretrukket medlem av kongefamilien, og så tar de den endelige 
beslutningen. 

Vedtak 
Forbundsstyret vedtar at vi søker om kongelig beskytter i  henhold til Landsmøtevedtaket selv om vi 
vet at vi ikke får Ingrid Alexandra. Vår nye fortrukne kandidat er kronprins Haakon, men vi er åpne for 
andre kandidater som Kongehuset tilbyr.  

 

Sak 15/23 Hedersprisen  

På landsmøte i Tromsø 2010 ble ordningen med hedersprisen lagt ned. Av de som har fått 

hedersprisen fra før 2010 er det 12 personer som lever pr. i dag. Dagens administrasjon finner ikke 

noe instruks for hva NDF gjør når de går bort. Vi bør utarbeide en ny instruks.  

Listen over de som har mottatt pris og som lever. Årstallet er når de har mottatt prisen: 

1970 - Thorbjørn J. Sander  

1996 - Rolf Hansen  

1996 - Toralf M. Ringsø  

1998 - Turid Kolbjørnsen  

1998 - Victor S. Nilsen 

1998 - Marta Sander  

2000 - Gunhild Pedersen  

2001 - Brynjulf Dammen  

2003 - Svein Arne Peterson  

2007 - Lorents Ness  

2010 - Nora E. Mosand  

2010 - Odd-Inge Schrøder  

Vedtak:  
Det gis oppmerksomhet til hedersmedlemmer i NDF ved runde år og dødsfall, ved dødsfall publiseres 
en nekrolog på NDFs mediekanaler samt skal NDF sende kondolanse og blomster til begravelsen. NDF 
kan også delta ved begravelsen. Det gis også kondolanse og blomster ved dødsfall av tidligere 
forbundsledere. 

 

Sak 16/23 Instruks for frivillighetsprisen 
Oppfølgning av landmøtesak 10C. Forslag fra Oslo Døveforening: 
Frivillighetsprisen 

Oslo Døveforening foreslår å innføre frivillighetsprisen som skal deles ut under Døves Kulturdager. 
Frivillighetsprisen menes alt fra kultur til foreningens arbeid. Det skal ikke gis pris til lønnete personer. 
Prisen kan deles ut hvert år eller annethvert år. 

Uttalelse fra forbundsstyret:  
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Forbundsstyret synes at det er veldig hyggelig med en slik pris og ideen er veldig god. Forbundsstyret 
ønsker at dette skal diskuteres på landsmøtet. Hvis forslaget blir vedtatt ber forbundsstyret om 
fullmakt til å lage instruks/veiledning til frivillighetsprisen.  

Kommentar fra ODF: 

Vil innføre frivillighetsprisen som ny årlig tradisjon. Mener at det kan være god motivasjon for 
frivilligheten. 

Resultat: 

Forslaget ble godkjent uten innvendinger. 

Forbundsstyret bør lage en instruks til hvordan vi skal gjennomføre det i praksis.  

Vedtak 
Jannicke Kvitvær, Katie Moriggi og Ståle Hatlelid utgjør arbeidsgruppe for å lage en slik instruks. 
Instruksen skal legges fram på neste styremøte i mars. Det er ønskelig å ha prisutdeling på den 
norske tegnspråkdagen 25.mars. Målet er å dele ut prisen første gang 25.mars 2024. Det skal 
informeres på vinterkonferansen at vi har satt i gang med prosessen. Instruksen skal på høring til 
ledermøte i juni.  

 

Sak 17/23 Fundraising i NDF 

Markedsansvarlig Vegar Botn holder presentasjon med forslag til fundraising i NDF.  

Vedtak:  

Styret takker Vegar for god presentasjon og støtter administrasjonens forslag om videre planer om 

pengeinnsamlinger.  

Sak 18/23 Godkjenne styreperm  
Alle styremedlemmer har fått tilgang til styreperm på teams og vi diskuterer endringer. Vi går 
gjennom kun de punktene som man ønsker å diskutere, ikke hele styrepermen.   

Vedtak: Styrepermen er godkjent med noen endringer.  

Følgende retningslinje skal legges inn i styrepermen:  
 
Retningslinjer for hvem som svarer på henvendelse fra journalister:  
Generalsekretær skal svare på ordinære henvendelser fra journalister. Når det gjelder henvendelse 
som er på styre- eller landsmøtenivå skal forbundsleder svare. Hvis generalsekretær og forbundsleder 
er forhindret til å følge opp skal nestleder og konstituertgeneralsekretær svare på henvendelse. Hvis 
alle fire er forhindret skal oppgaven gå til den i administrasjonen eller styret som er best egnet til 
oppgaven.  

Det er en perm som kan bli oppdatert etter behov så styremedlemmene kan når som helst komme 
med forslag til endring.  
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Sak 19/23 Hva gjør vi med døves feriehjem i landet rundt?  

Vi har mange døves feriehjem i landet rundt som eies av lokalforeningene våre. Det har blitt stort 

tema for mange av dem. Vi tar stilling til om NDF sentralt skal mene noe eller ikke.   

Vedtak 

Forbundsstyret ønsker at det skal løftes opp på ledermøte i juni. Det skal drøftes alternativer heller 

enn å selges eller hvordan man tenker om å investere midler fra å selge hytte. Fram til da skal 

lokalforeningene som har hytte bli kontaktet for å drøfte ulike alternativer.  

 

Sak 20/23 Skal vi markere noe 25.mars? 

Forbundsstyret skal ha styremøte 24-26.mars og det er samtidig som historiens første norske 

tegnspråkdag. 

Vedtak 

Vi skal delta på markeringen til Oslo Døveforening i Oslo. Det skal være videosnutt før og under 

25.mars. Det skal sees om det er praktisk mulig å utvides til noe mer, for eksempel stunt ute som kan 

trekke til seg oppmerksomhet samt medieoppmerksomhet. 

 

Sak 21/23 Krisehjelp  

Vi har erfart at krisehjelp til døve og hørselshemmede kommer flere dager etter offentlig 

hjelpeapparat er på plass. Disse dagene er kritiske, og vi må jobbe for å forkorte responstiden.  

Vedtak 

Forbundsstyret ber administrasjonen om å inngå en dialog med NBSPH om plan for å bistå 

kommunene om de møter på døve personer ved krisesituasjon. Døve og hørselshemmede personer 

skal få hjelp av NBSPH raskest mulig. Administrasjonen tar kontakt med Oslo Døveforening og Oslo 

Krisesenter om å evaluere 25.juni 2022 da flere døve var tilstede under terroren i forbindelse med 

Pridefestivalen. Det samme gjelder andre kommuner som har fått erfaring med kriser der døve og 

hørselshemmede personer er involvert. Det må sees i sammenheng med kriseplanlegging generelt, 

for eksempel ved trafikkulykker, selvmord og andre akutte krisesituasjoner på enkeltnivå.  

 

3. februar 2023 

 

Niels Kristensen  Jannicke Kvitvær  Ståle Hatlelid  

Forbundsleder   Nestleder   Styremedlem 

 

Tove Glomset    Per Gunnar Johnsen  Ivar Larsen 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

Rolf Inge Otterdal  Katie Moriggi    Elisabeth F. Holte    

2.vara    Vara. ungdomsrepresentant  Ansattes representant   
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Petter Noddeland 

Generalsekretær 

 

 

 


