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Begrunnelse fra en enstemmig valgkomiteens 
innstilling 
6 av medlemmene i det sittende styret og 3 medlemmer i kontrollkomité har stilt til gjenvalg, og 
valgkomitéen har dessuten fått inn 8 nominasjoner fra 5 døveforeninger og andre tips som har vært 
nyttige i vårt arbeid selv om vi hadde ønsket å få flere fra døveforeninger og enheter. Vi takker for alle 
nominasjoner og andre innspill som har kommet inn. 

I henhold til instruks for valgkomitéen som ble 
vedtatt av landsmøtet 2019, har vi utarbeidet en 
behovsanalyse for styret og kontrollkomité og 
valgkomitéens innstilling skal i henhold til 
instruksen begrunnes med utgangspunktet i 
denne behovsanalysen.  

Vi understreker at behovsanalysen ikke oppstiller 
en målestokk for den enkelte styrekandidat, men 
tegner et bilde av hvilken kompetanse styret etter 
vår vurdering samlet sett bør inneha. Vi har lagt 
vekt på dette ved å sørge for at styret omfatter 
medlemmer med personer med ulik bakgrunn og 
med ulike tilknytninger til lokallagene. 
Valgkomitéen har forsøkt å finne den rette 
balansen mellom kontinuitet og nye krefter 
utenfra. Fire av syv som er innstilt som ordinære 
styremedlemmer sitter i styret i dag som faste 
medlemmer. Når det gjelder de nye 
styremedlemmer har det blant annet vært 
relevant å søke personer som har nye 
perspektiver som er relevante i Norges 
Døveforbunds arbeid. Da tenker vi på blant annet 
ved å styrke områder som tegnspråkarena, 
tolketjeneste, økonomi, likestilling og 
rettferdighet, minoritets- og innvandrergrupper, 
mangfold og nettverk blant lokallag i hele landet, 
særlig i Nord-Norge.  

Blant de nye varamedlemmene har vi prøvd å 
finne personer som vi håper at noen av de kan bli 
faste styremedlemmer i neste periode. Derfor har 
vi valgt de som har styrke innen skole og 
oppvekst, samt lovverk for tegnspråklige og 
universell utforming. Vi har fått signaler fra 
dagens styre om å styrke innen skole og oppvekst, 
og da kan noen av disse varamedlemmer kalles 
inn ved ekstra behov for støtte til styrets arbeid.  

Vi har i tillegg passet på å beholde noen av dagens 
medlemmer i styret fordi disse personene har god 
kompetanse innen styrets arbeid, skole, 
utdanning, inkludering, politikk, administrasjon 
og reglement.  

Når det gjelder valg av forbundsleder har vi 
foreslått Niels Kristensen som gjenvalgt fordi vi 
fikk et godt inntrykk om han av dagens 
styremedlemmer, administrasjon og lokallag. Det 
er blitt gjentatte ganger fortalt at Niels har gode 
lederegenskaper og samarbeidsevner under 
styremøter og med administrasjonen. Han er også 
mer synlig som forbundsleder gjennom 
informasjon via blant annet sosiale medier som 
mange har satt stor pris på.  

I jakten på nye kandidater og vurderingen av 
kandidater har vi også tilstrebet å få en god 
geografisk spredning. 

Så er det kontrollkomité der vi har beholdt det 
ene faste medlemmet fra dagens ordning mht. 
kontinuitet og erfaring mens resten er nye 
bortsett fra de to varamedlemmene. Vi mener at 
de nye medlemmene med deres bakgrunn vil 
bidra til et bredt perspektiv på arbeidet som 
trenges i kontrollkomitéen. Dette er et viktig 
arbeid da komitéen har fått nye oppgaver etter 
landsmøtet 2019 med bl.a. oppfølging av 
vedtakene som er gjort av forbundsstyret og 
regnskapet i tillegg til å være et rådgivende organ 
for forbundsstyret og lokallagene.   

Valg av foreslåtte kandidater til valgkomité er nytt 
denne gangen som ble vedtatt på landsmøtet i 
2019. Her har vi tatt hensyn til geografisk 
fordeling og personer som er knyttet til ulike 
nettverk. Den ene kandidaten som er 2. 
varamedlem, er fra dagens valgkomité mht. 
overlappingen.  

Til slutt vil vi minne om det selvfølgelige, nemlig 
at det er Landsmøtet, og ikke valgkomiteen, som 
skal velge styret, kontrollkomité og valgkomité. 
Ved eventuelle benkeforslag vil vi oppfordre 
Landsmøtet til å ha i mente behovet for et styre 
hvor medlemmenes kompetanse og bakgrunn 
utfyller hverandre.  

Godt valg!

 
NDFs valgkomité valgt av landsmøte 2019 

Edvard Rundhaug, Berit Sørnypan, Harald Oppigård, Solveig Uteng, Britt Jøsang 
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Innstilling til Norges Døveforbunds valg 2022 
 

Forbundsstyret  

Styret konstituerer seg selv ved å velge nestleder. 

Tillitsverv Navn Medlemslag 

Forbundsleder Niels Kristensen Oslo Døveforening 

Styremedlem Per Gunnar Johnson Tromsø Døveforening 

Styremedlem Camilla Høiberg Oslo Døveforening 

Styremedlem Tove Glomset Møre og Romsdal Døveforening 

Styremedlem Ivar Larsen Nordland Tegnspråkforening 

Styremedlem Martin Berhovde Bergen Døvesenter 

Styremedlem Lubna Mehdi Oslo Døveforening 

1. varamedlem Kjetil S. Skarpeid Trondheim Døveforening 

2. varamedlem Brita Fladvad Nielsen Trondheim Døveforening 

3. varamedlem Terje Røsbak Innlandet Tegnspråkforening 

 

Tilleggsinformasjon: 

Styret har to fullverdige styremedlemmer i tillegg til ovennevnte styremedlemmer som er oppnevnt av 
ansatte og Norges Døveforbunds Ungdom. Disse konstituerer seg straks etter landsmøtet 

 

Kontrollkomité  

Kontrollkomiteen konstituerer seg selv ved å velge leder. 

Tillitsverv Navn Medlemslag 

Komitemedlem Erling Jacobsen Bergen Døvesenter 

Komitemedlem Signe Sæther Bekkvik Trondheim Døveforening 

Komitemedlem Jim Vold Vestfold Tegnspråkforening 

1. varamedlem Lars Petter Lindman Oslo Døveforening 

2. varamedlem Marte Kvinnegard Oslo Døveforening 
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Valgkomité  

Valgkomiteen konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder. 

Tillitsverv Navn Medlemslag 

Komitemedlem Trude Lillegjære Trondheim Døveforening 

Komitemedlem Christine Marie Dale Vestfold Tegnspråkforening 

Komitemedlem Espen Rosvold Bergen Døvesenter 

1. varamedlem Asgeir Brovold Trøndelag Døveforening Region Nord 

2. varamedlem Solveig Uteng Oslo Døveforening 

 

Revisor 

Statsautorisert- eller registrert revisor.  

Tillitsverv Navn Merknad 

Revisor BDO (autorisert regnskapsførerselskap) Fullmakten gis til styret 

 

 

Innsendte nominasjoner fra medlemslag og enheter  

Medlemslag Navn Type verv 

Bergen Døvesenter Martin Berhovde Forbundsstyret 

 Erling Jacobsen Kontrollkomiteen (gjenvalg) 

Innlandet Tegnspråkforening Terje Røsbak Forbundsstyret 

Oslo Døveforening Niels Kristensen Leder i forbundsstyret (gjenvalg) 

 Camilla Høiberg Forbundsstyret (gjenvalg) 

NDF Stavanger Jannicke Kvitvær Forbundsstyret (gjenvalg) 

 Hedvig Sinnes Forbundsstyret (gjenvalg) 

Trondheim Døveforening Signe Sæther Bekkvik Kontrollkomiteen 
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Presentasjon av forbundsstyret 
 

 

 
Leder Niels Kristensen 
Alder: 51 
Bosted: Drøbak  
Lokallag: Oslo Døveforening 
Yrke: Daglig leder for Døves frivilligsentral 

 

Jeg er en danske som har bodd i Norge mer enn 
27 år. Er gift og har tre barn på 19, 17 og 14,5 år.  
 
Jeg ble utdannet som pølsemaker for nesten 30 år 
siden, men har ikke jobbet med dette etterpå. Jeg 
har enten jobbet eller vært frivillig i mange år med 
ulike frivillige organisasjoner. Jeg har tatt kurs i 
ledelse i frivillig organisasjon i nesten 2 år. 
 
I starten bodde jeg på Ål i 12 år, og de 3 siste årene 
jobbet jeg som undervisningsinspektør med 
ansvar for folkehøyskole og kurstilbud for døve. 
Flyttet til Oslo for snart 14 år siden og har bodd 
her siden da. Jeg har jobbet som daglig leder for 
Døves Frivilligsentral i 13 år.  
 
Jeg har vært forbundsstyremedlem i Norges 
Døveforbund i en periode, leder for lærerrådet og 
personalrådet på Ål i noen år.  
 
Mine store interesser er matlaging, reiser og 
fotball.  
 
Erfaring og kompetanse du ønsker å bidra med 
i Norges døveforbund:  

Jeg har vært forbundsleder i nesten tre år frem til 
nå. En del av mine planer jeg hadde ble stanset på 
grunn av pandemien. Jeg skulle gjerne blitt mer 
kjent med tegnspråksamfunnet hos lokale 
døveforeninger. Det er 3-4 døveforeninger jeg ikke 
har fått hilse på foreløpig.  

Jeg ønsker derfor å stille til gjenvalg for tre nye år 
slik at jeg kan fortsette å følge opp planene jeg 
har for Norges Døveforbund og flere andre 
områder. Mine tanker er å utvikle et variert 
aktivitetstilbud og legge til rette for at alle kan 
inkluderes i samfunnet. Jeg ønsker også å jobbe 
for å bedre universell utforming og tilgjengelighet 
på forskjellige områder som for eksempel tekst på 
sportskanaler på TV, informasjon på tegnspråk i 
for eksempel egen tegnspråkkanal på 
hotellrommet. Videre bør de som har en 
sekundærbolig, som for eksempel hytte eller båt i 
en annen kommune, også ha mulighet til å få 
ekstra varslingshjelpemidler for 
hørselshemmede. Mange sliter med å få dette.  
 
Det er veldig viktig å ha en god strategi og 
tilpasning til styrearbeid i styret og ansatte i 
administrasjonen. Det gir en god styrke til å nå 
forskjellige mål og gode likeverdige muligheter på 
tegnspråkarenaer.  

Dine tre hjertesaker:  

• Styrke menneskerettighetene enn hva vi 
har per i dag.  

• Styrke universell utforming og bedre 
tilgjengeligheten enn det vi har i dag. 

• Styrke tegnspråktilbudet ved for 
eksempel museer, forestillinger og 
sportsarrangementer. 
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Styremedlem Per Gunnar Johnsen 
Alder: 55 
Bosted: Harstad 
Lokallag: Troms fylkeslag 
Yrke: Leder i offentlig sektor. Nylig sluttet jeg som kommunedirektør og 
er aktuell for flere stillinger i off. administrasjon. 

 

Som nordlending er jeg glad i røttene mine og 
trives aller best med familien rundt meg i 
skjærgården nord for Harstad. Jeg er 
samfunnsgeograf av utdannelse og har 
yrkesbakgrunn hovedsakelig i offentlig sektor, 
bl.a. som fylkespersonalsjef og 
rådmann/kommunedirektør og så har jeg vært 
direktør i en studentsamskipnad. 
 
Erfaring og kompetanse du ønsker å bidra med 
i Norges Døveforbund:  

Jeg er en hørende far til to døve barn og jeg har 
erfart at det kan være stor avstand mellom 
målsettinger i velferdsstaten (bl.a. tilgang på 
tegnspråk og tilgang på tolk) og realitetene i levde 
liv, spesielt når de leves i avstand til storbyen. 
Gjennom mange år med verv i brukerråd i Statped 
(over 22 år) har jeg sammen med flere andre vært 
med å "skyve, trekke og dytte" på denne 
virksomheten som er så viktig for døve barn og 
unge.  

To perioder i forbundsstyret har gjort at jeg 
kjenner organisasjonen Norges Døveforbund 
godt, og har et klart bilde av hva våre muligheter 
og utfordringer er.  

Gjennom et langt yrkesliv som leder i offentlig 
sektor har jeg også en kunnskap om hvordan 
både politiske og administrative prosesser skjer, 
og gjennom dette hvordan Norges Døveforbund 
som organisasjon kan styrke sin innflytelse på de 
riktige arenaene. 

Dine tre hjertesaker:  

• Reell tilgang til tegnspråk og 
tegnspråklige miljø for døve barn i 
barnehage og skole.  

• En tolketjeneste som fungerer på døves 
premisser.  

• Å styrke Norges Døveforbund sin posisjon 
i møte med myndighetene generelt og 
Statped spesielt. 
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Styremedlem Camilla Høiberg  
Alder: 46 
Bosted: Oslo 
Lokallag: Oslo Døveforening 
Yrke: Administrasjonsdirektør 

Jeg er samboer med min Thomas og mor til to 
store barn på 17 og 21 år.  

Jeg har flere interesser, men jeg er glad i naturen, 
å gå tur på fjellet, grønnsakdyrking og planter. 
Jeg liker også å strikke og lese bøker. 

Erfaring og kompetanse du ønsker å bidra med 
i Norges Døveforbund:  

Jeg har jobbet i ledelsen i Døvekirken i mange år, 
og har bred erfaring innenfor ledelse og 
administrasjon.  

Jeg som døv og med nærmeste 
familiemedlemmer fra flere aldersgenerasjoner, 
vet hvor skoen trykker. Vi har opplevd hindringer 
og sykdom, og har erfart at det ikke alltid er lett å 
være døv i det store samfunnet. Jeg brenner 
derfor for aktiv omsorg i alle livsfaser, det vil si 
livskvalitet for den enkelte i hele livsløpet fra 
"fødestue til sykehjem". 

Dine tre hjertesaker:  
 

• Norges Døveforbund jobber for et 
samfunn med mangfold og inkludering. 
Det bør være et prioritert 
satsningsområde, fordi alle uansett 
bakgrunn, legning, alder, hørsel og 
hudfarge, har rett til samme muligheter.  

• Norges Døveforbund jobber for et 
demokratisk samfunn der alle kan delta 
aktivt, få universal tilgang til all 
informasjon og mulighet til påvirkning og 
medbestemmelse.  

• Sist, men ikke minst, det er viktig at vi 
jobber med full tilgang til språk, nemlig 
norsk tegnspråk. Har vi full tilgang til 
tegnspråk, vil det åpne mange dører for 
døve: utdanning, arbeid og fritid! 
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Styremedlem Tove Glomset  
Alder: 51 
Bosted: Ålesund 
Lokallag: Møre og Romsdal Døveforening 
Yrke: Lærer 

Jeg er først og fremst stolt mamma til tre unge, 
flotte og engasjerte døtre som nå er på vei ut av 
redet. Årene har gått så altfor fort! 

Av utdannelse er jeg allmennlærer med 
tilleggsutdanning i norsk tegnspråk. Jeg har 
jobbet i grunnskolen i 28 år, de fire første årene på 
døveskole, og siden med døve/hørselshemmede 
elever i «hørende skoler».  

Jeg er glad i fjellturer, både med og uten ski på 
beina. Trives også veldig godt på stranda en fin 
sommerdag.  

Jeg blir lett engasjert og elsker gode diskusjoner. 
Jeg vil alltid lære! 

Erfaring og kompetanse du ønsker å bidra med 
i Norges Døveforbund:  

Jeg gikk selv integrert i hørende skole nesten hele 
grunnskolen, og kan lett sette meg inn i hvordan 
dagens døve/hørselshemmede elever kjenner på 
«annerledeshet» gjennom hele skoleløpet, 
dersom de ikke har et tegnspråklig skoletilbud. 
Jeg brenner for at alle døve/hørselshemmede 
elever skal få et så godt skoletilbud som mulig, 
både faglig og sosialt. For å få dette til, så må 
politikere og andre lytte til våre erfaringer.  

 

Jeg har nå sittet i noen år i styret i Norges 
Døveforbund, og synes styrevervet fortsatt er 
givende. Det er så mange ting å gripe fatt i. Med 
det samme et barn får konstatert nedsatt/ingen 
hørsel, må foreldrene få tett oppfølging av de 
rette instanser. Videre må det gjøres mye med 
tegnspråkutdanningene i Norge. Uten gode 
tegnspråkutdanninger, vil døve/hørselshemmede 
barn lide. Dette er grunnleggende for hvordan 
disse barna utvikler seg til ressurssterke voksne. 
Språk er livet, og vi må gi barna alle 
språkmuligheter slik at de har flere ben å stå på. 
Etter utdanningsløpet skal man ha god tilgang til 
jobbmuligheter, der man ikke diskrimineres fordi 
man er døv/hørselshemmet. Vi må kjempe for 
individuelle tilpasninger slik at 
døve/hørselshemmede har tilgang til daglig 
tegnspråkmiljø i hele livsløpet. Vi mennesker er 
sosiale vesener, døve/hørselshemmede ingen 
unntak. 

Dine tre hjertesaker:  

● Tilpassede tegnspråkutdanninger til 
tegnspråklige. 

● Tegnspråklige barnehage- og skoletilbud 
flere steder i Norge. 

● Lengre deltidsopphold, med 
internattilbud, på Statpedsentra for 
elever som ønsker dette.  
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Styremedlem Ivar Larsen  
Alder: 52 
Bosted: Lofoten 
Lokallag: Nordland Tegnspråkforening 
Yrke: Selvstendig snekker og økonom 
 

Jeg er døv, gift og har tre coda barn. Har gått 
Trondheim Økonomiske Høyskole innen regnskap 
og revisor. Mine interesser er LEGO, filmer, turer 
på fjellet, reise rundt i verden og båter.  
 
Erfaringer og kompetanse du ønsker å bidra 
med i Norges Døveforbund:  

Jeg har vært med i et prosjekt der jeg hjalp 
skoleløse døve barn i Madagaskar.  
Har jobbet som daglig leder for Tegnspråklig 
Frivilligsentral Trondheim der jeg møtte mange 
personer, og som jeg ønsker å bidra med av 
kompetanse i Norges Døveforbund.  
 
Jeg har også vært leder i Nord-Trøndelag 
Døveforening og er nå leder for Nordland 
Tegnspråkforening som dekker hele Nordland 
fylke.  
 
Jeg har tidligere jobbet som regnskapsfører for 
Norges Døveforbund og hadde god kjennskap 
med miljøet, administrasjonen og økonomien.  

Jeg har vært innom eldre døve som lever i 
ensomhet både i privat hjem, sykehjem, 
aldershjem og på sykehus i Nord-Trøndelag og 
Nordland. Deres historier om hva de har opplevd 
har påvirket meg sterkt følelsesmessig, og jeg 
ønsker å bidra med å løfte opp deres historier i 
Norges Døveforbund.  

Mine tre hjertesaker:  

• Eldre døve skal ha et godt liv i sykehjem, 
aldershjem, på sykehus og når de får 
besøk av hjemmesykepleien i sitt hjem. 
De skal ha rett til kommunikasjon på 
norsk tegnspråk og et tegnspråklig miljø. 
Det er viktig!  

• Vi må aldri glemme CI-barna og CI-
ungdommene. Vi må kunne støtte de når 
de blir store. For eksempel ved å gi de 
muligheten til å få opplæring i norsk 
tegnspråk om de ikke har fått det før.  

• Ønsker å hjelpe døve og 
hørselshemmede til å få en jobb de kan 
trives i. Det er viktig å unngå 
arbeidsløshet og ensomhet.  
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Styremedlem Martin Berhovde 
Alder: 30 
Bosted: Bergen 
Lokallag: Bergen Døvesenter 
Yrke: Daglig leder 

Jeg er født og oppvokst utenfor Bergen, og er 
utdannet siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole. I dag jobber jeg som daglig 
leder på Bergen Døvesenter, og på fritiden liker 
jeg å lese bøker, spille og være sosial. Jeg er 
sosial, utadvendt og liker godt å treffe nye 
mennesker. Fra da jeg var ung har jeg også vært 
aktiv i organisasjonsarbeid, og synes slikt arbeid 
er viktig og interessant. Jeg er født døv, gikk 
integrert på hjemmeskole før jeg etter hvert 
begynte på døveskolen. Jeg har også vært aktiv i 
Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) sine leirer, 
og synes det er motiverende å gi et tilbud til døve 
barn og unge. 

Erfaring og kompetanse du ønsker å bidra med 
i Norges døveforbund:  

Jeg ønsker å bidra med kunnskap innenfor 
økonomi og administrasjon, og et blikk på 
hvordan organisasjonen som helhet kan bli mer 
effektiv. Politisk arbeid og arbeid mot samfunnet 
er viktig, men like viktig er det med en stabil 
økonomi og gode økonomiske valg som sikrer 
levedyktighet og ikke minst investering i fremtidig 
vekst for organisasjonen, kombinert med struktur 
og organisering.  
 
Av organisasjonsarbeid har jeg vært styremedlem 
hos Bergen Døvesenter, Norges Døveforbunds 
Ungdom og Unge Funksjonshemmede blant 
annet. Har også vært med i styret til Ål 
folkehøgskole og Signo Dokken AS. De 
erfaringene jeg har tilegnet meg i de ulike styrene 
vil jeg ta med videre til Norges Døveforbund, og 
bidra til at Norges Døveforbund som organisasjon 
vokser og kan møte dagens og fremtidens 
utfordringer på en god måte.  

 
 
 

Jeg vil også ta med mine erfaringer fra 
lokallagarbeid inn i Norges Døveforbund i 
forbindelse med kontakt mellom lokallag og 
Norges Døveforbund, gjennom 
organisasjonsarbeid i lokallag og som daglig 
leder, for å styrke samarbeidet og samarbeide 
mot felles mål.  
 
Ikke minst ønsker jeg å bidra med et ungt 
perspektiv til Norges Døveforbund, for å bidra 
med at engasjementet hos døve unge styrkes og 
at organisasjonsarbeid vil bli attraktivt for de, 
både nasjonalt og lokalt, for å gjøre Norges 
Døveforbund levedyktig i flere tiår fremover.  
 
Dine tre hjertesaker:  

• At barn skal kunne få en reell mulighet til 
å velge tegnspråklig undervisning, og 
tilgang til tegnspråklige arenaer, som i 
dag er sterkt svekket i forhold til det var 
før.  

• Tolketjenesten yter en viktig service, men 
for at man skal kunne delta i samfunnet 
fullt ut må tolketjenesten i dag styrkes og 
tryggheten for både bruker og tolk 
(inkludert frilansere) må bli bedre.  

• Grasrotarbeid er viktig, og jeg ønsker at 
lokallagene skal føle økt tilhørighet til 
Norges Døveforbund, og at alle 
samarbeider mot felles mål til fordel for 
døve og hørselshemmede i Norge. Jo 
bedre samarbeid og tilhørighet, jo lettere 
kan Norges Døveforbund og lokallagene 
nå sine mål.  
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Styremedlem Lubna Mehdi  
Alder: 29 
Bosted: Oslo 
Lokallag: Oslo Døveforening 
Yrke: Rådgiver ved Signo Conrad Svendsen Senter 

Jeg er utdannet barnevernspedagog, og jobber 
som språkrådgiver på Signo Conrad Svendsen 
Senter. I våren 2021 har jeg fullført studieemner 
“Internasjonale forbindelser og internasjonal 
tegnkommunikasjon blant døve” på OsloMet og 
“Atypisk kommunikasjon” på Universitetet i 
Sørøst-Norge.  
 
Ved siden av fulltidsjobb studerer jeg arabisk på 
nett av en døv palestinsk kvinne som bor i USA. 
Samtidig driver jeg en liten gruppe med døve 
europeiske muslimske kvinner på Zoom ukentlig, 
der snakker vi om alt som knytter til våre liv, 
livssyn og identitet. På fritiden er jeg ofte ute på 
turstier i Lillomarka eller små utflukter rundt i 
Norge, leser bøker og drikker pakistansk chai(te) 
om kvelden.  
 
Folk rundt meg ville beskrevet meg som 
engasjert, effektiv, en som liker å være sosial, og 
en type som er opptatt av rettferdighet.  
 
Erfaring og kompetanse du ønsker å bidra med 
i Norges Døveforbund:  

Min vei til organisasjonslivet starta da jeg begynte 
som varamedlem for Oslo Døveforening i 2012. 
Rundt samme tid begynte jeg på en praksisplass i 
Røde Kors Ressurssenteret for barn og unge hvor 
jeg ble inspirert til å styrke ungdomsklubben PAFF 
som var for døve. Jeg ble valgt som leder for PAFF 
i Oslo og bidro til å utvide en møteplass for 
ungdommer med blant annet aktiviteter som 
studiedag i samarbeid med videregående skole, 
leksehjelp og sosialt samvær mellom 
ungdommer. Senere ble jeg nestleder i Norges 
Døveforbunds Ungdom i ett år, før jeg ble valgt 
som styreleder for NDFU på tre år på rad. Der var 
jeg opptatt av å inkludere barn og ungdommer 
med minoritetsbakgrunn i aktiviteter og leirer, 
samt skape en trygg organisasjon for alle barn og 
unge.  

Jeg og to hadde andre etablert en organisasjon 
for døve muslimer i Norge, med formålet om å 
øke kunnskap om islam på norsk tegnspråk som 
blant annet oversettelse av den hellige Koranen. 
Navnet på organisasjonen er Al-Islaah, som betyr 
“å gjøre bedre” på arabisk. Den organisasjonen 
har vært litt stille i det siste, men vi håper på å bli 
aktive igjen når pandemien har roet seg ned. Som 
resultatet av mine engasjement saker mottok jeg 
prisen Årets forbilde av Bufdir i 2016, og prisen 
har bidratt til et økt nettverk, blant annet kontakt 
med politikere. 

Under pandemien har jeg vært aktiv i 
internasjonale treff med døve online, i våren 2021 
deltok jeg og fire andre kvinner med minoritets-
bakgrunn i Deaf Women Space og holdt et 
foredrag om islamofobi. Jeg deltok i Study 
Session i Budapest i slutten av oktober 2021, 
drevet av EUDYs undergruppe Ubuntu European 
Deaf Youth med tema om rase, migrasjon og 
fremmedfrykt.  

Jeg vil bidra med å hjelpe Norges Døveforbund å 
møte nye utfordringer, og forsterke posisjonen i 
viktige diskusjoner som blant annet hvorfor 
mangfoldet er viktig, hvordan vi kan skape en 
trygg organisasjon, og bevare og skape nye 
tegnspråklige arenaer. Jeg vil styrke Norges 
Døveforbund ved å skape verktøy i 
inkluderingsarbeid, en plass hvor medlemmer 
opplever å være velkommen, og synliggjøre i både 
europeisk og internasjonalt nivå, og ikke minst i 
politikken. 

Dine tre hjertesaker:  

• Et inkluderende og mangfoldig 
døvesamfunn 

• Barn og ungdoms rett til 
tegnspråkopplæring og et tegnspråklig 
miljø  

• En trygg organisasjon for alle døve  
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1. varamedlem Kjetil S. Skarpeid 
Alder: 42 
Bosted: Hommelvik 
Lokallag: Trondheim Døveforening 
Yrke: Lærer 

Jeg jobber som lærer ved Huseby barneskole avd. 
A.C. Møller tegnspråkssenter. Vi er en helt ny skole 
som åpnet høsten 2021 med egen 
tegnspråkavdeling. Vi har døve og 
hørselshemmede elever fra 1.-10. trinn. Vi 
underviser også KODA-barn og i tegnspråk som 
fremmedspråk på ungdomsskolen.  
 
Ellers har jeg en sønn på 9 år og to bonusbarn på 
15 og 17 år, og vi bruker tegnspråk hjemme.  
 
Erfaring og kompetanse du ønsker å bidra med 
i Norges Døveforbund:  

Jeg har vært kontaktlærer og tillitsvalgt, og har i 
tillegg tidligere vært med i styret i KODA-utvalget 
både lokalt i Trøndelag og sentralt under Norges 
Døveforbund.  
 
Alle døveforeningene/tegnspråkforeningene og 
Norges Døveforbund er svært viktige for oss alle 
tegnspråkbrukere da det blir færre og færre 
møteplasser. Tenker spesielt på dere som bor 
rundt i landet uten tilgang på språkmiljø.  
 
Jeg er veldig opptatt av at alle skal få tilgang på 
språkmiljø, både på skolen og på fritiden, og 
mulighet til å lære seg tegnspråk. Da må vi be 
myndigheter og lokale å legge til rette for det 
f.eks. gjennom interkommunalt samarbeid, 
utdanne flere tegnspråklærere, opprette 

tegnspråklige tilbud til KODA og søsken av 
hørselshemmede, opprette tegnspråk som et fag 
til alle som ønsker det, spesielt som 
fremmedspråk på ungdomsskolen. Da må vi også 
kreve at videregående skoler oppretter tilbud og 
hever nivået på faglig innhold til elever som har 
hatt det på ungdomsskolen, på lik linje med andre 
språkfag.  
 
Eldreomsorgen er også et viktig felt vi må løfte 
opp. Altfor mange eldre ender opp ensomme på 
aldershjem rundt i landet fordi det ikke eksisterer 
et godt nok tilbud til dem. Vi må forvente et 
samfunn som gir tilgang på språkmiljø fra barsel 
til grav.  

Dine tre hjertesaker: 

• Tilgang på språkmiljø både på skolen og 
på fritiden 

• Utdanne flere tegnspråklærere og 
opprette tegnspråklige tilbud til flere  

• Et samfunn som gir tilgang på språkmiljø 
fra barsel til grav 
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2. varamedlem Brita Fladvad Nielsen 
Alder: 42 
Bosted: Malvik 
Lokallag: Trondheim Døveforening 
Yrke: Førsteamanuensis 

Jeg er utdannet sivilingeniør i industridesign og 
har jobbet i en rekke bransjer lokalt og 
internasjonalt. Tok doktorgrad og jobber nå ved 
NTNU. Jeg er interessert i politikk, bærekraft, 
universell design og tjenestedesign på jobb. På 
fritiden er jeg mamma til tre- og når jeg finner tid 
er jeg aktiv i utvalg inkludert Tegnspråkbarns 
utvalg. I tillegg spiller jeg trombone, tegner eller 
skriver. Jeg er også reise-avhengig og liker meg 
aller best når jeg går ut av flyet i et fremmed land 
langt, langt borte.  

Erfaring og kompetanse du ønsker å bidra med 
i Norges Døveforbund:  

Jeg har erfaring fra å ha engasjert meg mye i 
Trondheim rundt barnehage - nedleggelse av 
Møller spesielt og i å fremme utviklingen av en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

språkpedagogisk modell for tegnspråklig 
barnehage. Jeg er også leder i Tegnspråkbarns 
utvalg, og brukerrepresentant i Statped midt. 

Dine tre hjertesaker:  

● Sterkere lovverk for tegnspråklige, 
(døve/hørselshemmede og KODA) 
barnehagebarn. 

● Regionale, interkommunale 
tegnspråkskoler med bredt inntak og en 
løsning for botilbud fra 5. klasse. 

● Like og sterkere rettigheter for familier i 
alle kommuner, at det å dra på deltid og 
kurs eller få tilgang på et språkmiljø ikke 
skal være avhengig av 
kommuneøkonomi. 
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3. varamedlem Terje Røsbak  
Alder: 53 
Bosted: Furunes 
Lokallag: Innlandet Tegnspråkforening 
Yrke: Vaktmester / ufør 

For meg er døvemiljøet viktig og jeg er alltid med 
når Innlandet Tegnspråkforening arrangerer noe. 
Jeg jobber også som vaktmester og ivaretar 
døvehytta Mjøsgløtt. En av mine store lidenskaper 
er ishockey, og klubben i mitt hjerte er 
Storhamar!  
 
Erfaring og kompetanse du ønsker å bidra med 
i Norges Døveforbund:  

Jeg har sittet i styret i Innlandet 
Tegnspråkforening siden pandemien startet og er 
representant i kommunens råd for 
funksjonshemmede. Jeg føler at Norges  
 

Døveforbund trenger en representant fra 
Innlandet. Jeg ønsker å bidra til å inkludere flere i 
døvemiljøet, og er opptatt av seniorsaker og 
universell utforming.  
 
Dine tre hjertesaker:  

• Likestilling 
• Rettferdighet 
• TEGNSPRÅK!  
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Presentasjon av kontrollkomiteen 
 

 

 
Medlem Erling Jacobsen  
Alder: 67 
Bosted: Seim 
Lokallag: Bergen Døvesenter 
Yrke: Arbeidende pensjonist  

 

Fortell litt om deg selv, dine erfaringer og 
kompetanse som du kan bidra med i 
kontrollkomiteens arbeid: 

Jeg har vært aktiv i Norges Døveforbund siden 
1978. Hatt mange ulike tillitsverv, og deltatt på 
samtlige landsmøter siden 1984. Utdannet 
økonom, vernepleier og har psykologi grunnfag. 
Har også lederutdanning fra høgskole. I tillegg har 
jeg også attføringsskolen. Denne utdanningen har 

vært viktig for meg da jeg liker å se etter 
muligheter hos andre mennesker, i stedet for å 
fremheve meg selv. Jeg er en person som 
verdsetter samarbeid og saklige diskusjoner. 
Enkle, fornuftige og forståelige vedtak og 
vedtekter synes jeg passer best i Norges 
Døveforbund. Vi må aldri glemme at Norges 
Døveforbund skal favne bredt og ha plass til alle.  
 

 

 

 

 

 
Medlem Signe Sæther Bekkvik  
Alder: 60 
Bosted: Vikhammer 
Lokallag: Trøndelag Døveforening 
Yrke: Pensjonist / ufør  

 

 

Fortell litt om deg selv, dine erfaringer og 
kompetanse som du kan bidra med i 
kontrollkomiteens arbeid: 

Jeg har vært med på ulike områder innen 
organisasjonsarbeid og trives veldig godt med 
det. Etter nesten 25 års erfaring har jeg fått god 
innsikt innen diverse temaer som f.eks. ulike 
regler for ulike temaer som berører 
organisasjonene. Jeg trives best med at ting skal 
gå ordentlig for seg, selv om det går fort i 

svingene noen ganger. Videre er jeg en veldig 
samfunnsengasjert person som følger med på hva 
som skjer. Mitt bidrag er at jeg er opptatt av at 
ryddighet er viktig. Jeg er heller ikke redd for å si 
fra hvis det er noe som ikke stemmer.  
Ellers så har jeg familie og fritidssted som brukes 
hele året til å lade batteriene.  
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Medlem Jim Vold  
Alder: 50 
Bosted: Sandefjord 
Lokallag: Vestfold Tegnspråkforening 
Yrke: Seniorrådgiver  

Fortell litt om deg selv, dine erfaringer og 
kompetanse som du kan bidra med i 
kontrollkomiteens arbeid:  
 
Jeg er en ungkar med en datter som bor hos meg 
annenhver uke. Mine interesser/hobby er fly, 
fotografering, astronomi, teknologi, historie og 
døveorganisasjoner.   

Fra jeg var småbarn har jeg vokst opp i døves 
verden i parallell med min familie. Da jeg var 20 
år, ble jeg varamedlem i en døveforening. Kort tid 
etterpå ble jeg leder i samme forening. Etter det 
hadde jeg vært aktiv med ulike verv i mange 

organisasjoner som jobber for døves beste på 
ulike områder.  

Når jeg er med i kontrollkomiteen, vil jeg det 
beste for Norges Døveforbund og døveforeninger 
og andre døveorganisasjoner. Jeg ser at 
kontrollkomiteens arbeid er med på å se om 
Norges Døveforbund vil fortsatt ha et godt 
omdømme og være en åpen (transparent) 
organisasjon. Jeg ønsker og ser frem til at mange 
flere ønsker å være medlem hos Norges 
Døveforbund/en døveforening. Jo flere 
medlemmer, vil det styrke for døves beste ved å 
vise oss mer utad i storsamfunnet.

 

 

 

 

 
1. varamedlem Lars Petter Lindman 
Alder: 32 
Bosted: Løvenstad 
Lokallag: Oslo Døveforening 
Yrke: Adjunkt 

Fortell litt om deg selv, dine erfaringer og kompetanse som du kan 
bidra med i kontrollkomiteens arbeid: 

Jeg har lyst til å ha en fot inne i organisasjonsarbeid. Har vært vara 
siden valget i 2019 og trives med det.  
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2. varamedlem Marte Kvinnegaard 
Alder: 24 
Bosted: Nordland 
Lokallag: Oslo Døveforening 
Yrke: Jurist 

Fortell litt om deg selv, dine erfaringer og kompetanse som du kan 
bidra med i kontrollkomiteens arbeid: 

Jeg er utdannet jurist, og har tidligere vært medlem av 
kontrollkomitéen. Jeg kan bruke både min yrkesbakgrunn og tidligere 
erfaring til arbeidet i kontrollkomitéen 
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Presentasjon av valgkomiteen 
 

 

 
Medlem Trude Lillegjære  
Alder: 35 
Lokallag: Trondheim Døveforening 
 

Kort presentasjon: 

Jeg er en aktiv trebarnsmamma som liker å dra 
med meg familien ut på ulike aktiviteter. Å ta seg 
tid til venner er også noe jeg verdsetter høyt, og 
prøver å få til i en travel hverdag. Jeg liker å få 
med meg det som skjer, og er veldig opptatt av at 
mine og dine barn skal ha tilgang til gode 
tegnspråklige arenaer. Hvordan ivareta 
språkmiljø og sikre barnas rett på opplæring i og 
på tegnspråk, og idrettsglede for tegnspråklige 
barn og unge er viktige momenter som står  

 

hjertet mitt nært. Norges Døveforbund betyr mye 
for meg og gjør et viktig arbeid. Jeg bidrar så godt 
jeg kan på ulike måter, og det er ingen tvil om at 
jeg skulle si ja til å stille opp til valg som medlem i 
valgkomiteen. Klar skal jeg være når den tiden 
kommer, til å finne de rette kandidatene. Ellers så 
tilbringer jeg store deler av hverdagen min i 
Statped, der jeg har varierende arbeidsoppgaver 
innenfor tegnspråkfeltet. 

 

 
Medlem Christine Marie Dale 
Alder: 42 
Lokallag: Vestfold Tegnspråkforening 
 

Kort presentasjon:  

Jeg bor i Sandefjord sammen med min datter og 
en hund. Jeg jobber som seksjonsleder i en bolig 
med brukere med utfordrende atferd.  

Verdifull tid for meg er å kunne benytte tiden til å 
gjøre ting sammen med gode venninner, som gå 
en tur, hyttetur med vin og masse  

 

latter, gjøre hyggelig ting sammen som å besøke 
hverandre når muligheten er der. Å ha kvalitetstid 
med min datter er bare GULL, og det verdsetter 
jeg hvert øyeblikk vi har tiden sammen.  På 
fritiden liker jeg å gå på tur, dyrke forskjellige 
grønnsaker og planter.  
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Medlem Espen Gabrielsen Rosvold 
Alder: 43 
Lokallag: Bergen Døvesenter 

Kort presentasjon: 

Tegnspråkrådgiver for Statped Vest, liker å spille på PS5, liker film tv, og 
fotball.  

 

 

 

 

 

 
1. varamedlem Asgeir Brovold 
Alder: 50 
Lokallag: Trøndelag Døveforening Nordre Region 
 
Kort presentasjon:   

Jeg jobber på Aker Verdal som industrirørlegger og har jobbet der i 30 
år. På fritiden liker jeg å være ute på sjøen med båten, fiske og liker å 
dra ut på reiser. Har to voksne barn og ett barnebarn.  

 

 

 

 

 
2. varamedlem Solveig Uteng 
Alder: 48 
Lokallag: Oslo Døveforening 

Kort presentasjon: 

Jeg jobber som språkrådgiver ved Signo Conrad Svendsen Senter i Oslo 
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