
 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Denne valginnstillingen for forbundsstyret i Norges Døveforbund 2019-2022, er fra 
mindretallet i valgkomiteen som består av Britt Jøsang og Beate Erga Furland. 
 
Mindretallet i valgkomiteen er ikke enig med flertall-innstillingen. Flertallet i 

valgkomiteen består av Thomas Blix, Aggie Handberg og Johnny Olsen. 

 

Begrunnelse: 

Vi mener det er viktig med stabilitet i et NDF-forbundsstyre, slik at forbundsstyret kan 

ha et solid og trygt fundament for videre arbeid og videreutvikling. For å oppnå dette, 

er det nødvendig med balanse og overlapping mellom nåværende (2016-2019) og nye 

styremedlemmer. Mindretallets valginnstilling har tatt hensyn til dette.  

Nåværende forbundsleder Hedvig Sinnes og nestleder Camilla Høiberg nyter stor tillit 

fra NDF-medlemmene i en krevende tid. De står sterke i forbundsstyret med sine 

erfaringsbakgrunner, og de har i tillegg etablert seg gode nettverk på lokalt, nasjonalt 

og internasjonalt nivå.  Nåværende styremedlem Tove Glomset har vist seg å være 

meget dyktig i sitt arbeid. Hun brenner for tegnspråkrettighetene til hørselshemmede 

barn og ungdommer, og er en god forkjemper og informasjonsformidler. De nevnte 

styremedlemmene har godt samarbeid med generalsekretæren, Petter Noddeland. De 

er også meget motiverte for videre innsats i forbundsstyret.  

Vi foreslår Jannicke Kvitvær som kandidat for forbundsstyret. Hun har en solid 

erfaringsbakgrunn fra hennes mangeårige organisasjonsarbeid. Gjennom 



organisasjonsarbeidet har hun bygget opp et sterkt nettverk på lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt nivå. Jannicke har engasjert seg i flere styreverv, og har godt kjennskap 

til både NDF og styrearbeid generelt. Hun er ung og motivert, og vil kunne gjøre en 

svært god jobb i forbundsstyret.  

 

Vi legger frem vår mindretall-innstilling:  

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Høiberg - styremedlem       

 

Jeg heter Camilla Høiberg.  

Jeg bor i Oslo sammen med Thomas Flinterud og har 

to KODA barn på 18 og 14 år.  

Jeg jobber som kirkeverge i Døvekirken.  

Jeg er nestleder i NDF sitt forbundsstyre nå i snart tre 

år. Det har vært en spennende tid å sitte i 

forbundsstyret. 

Vi i forbundsstyret synes det er viktig at NDF synliggjør 

vårt arbeid, og vi er opptatt av nettverksbygging og 

samarbeid. 

NDF jobber med mange viktige saker for døve og 

hørselshemmede.  

Rettigheter for døve og hørselshemmede krenkes 

daglig. Rett til valg av språk. Rett til tegnspråklig miljø 

på skole eller sykehjem. Rett til tegnspråktolk.  

 

I nåværende jobben har jeg arbeidsgiveransvar med et stort administrasjonsarbeid.  

Jeg har tidligere jobbet i NDF, først i et flerårige prosjekt i samarbeid med 

bemanningsbyrå Adecco, finansiert av ExtraStiftelsen. Etter prosjektet jobbet jeg med 

barn, ungdom og foreldre.  

Jeg har erfaringer fra styrearbeid da jeg sitter i flere verv idag. 

           Forbundsleder: Martin Berhovde 

styremedlem: Hedvig Sinnes  

styremedlem: Camilla Høiberg (se presentasjon) 

styremedlem: Tove Glomset  (se presentasjon) 

styremedlem: Jannicke Kvitvær (se presentasjon) 

styremedlem: Brita Fladvad Nielsen 

styremedlem: Erik Lundqvist 

1. varamedlem: Martin Skinnes  

2. varamedlem: Claudia Lund 

3. varamedlem: Rolf Inge Otterdal 

 

 



 

Jeg er motivert til å fortsette å sitte i forbundsstyret. Jeg har kompetanse og 

erfaringer innenfor ledelse, administrasjon, økonomi og styrearbeid.  

Jeg mener at jeg har bred kunnskap om mye av det NDF gjør, og jeg har fortsatt mye 

å bidra med i de viktige sakene NDF jobber med. 

Jeg har en visjon om et samfunn for alle, der ingen krenkes men som får samme 

muligheter til å delta på alle områder.  

 

Tove Glomset - styremedlem 

Jeg er 49 år gammel og bor sammen med samboer og to 

døtre på 14 og 18 år. Eldstedatter på 21 studerer i Bergen 

på tredje året.  

 

For tre år siden ble jeg valgt inn i styret i NDF etter å ha 

vært vara i en periode. 

Uten noe særlig organisasjonserfaring var dette litt 

skummelt, men med god hjelp fra de mer erfarne i styret 

har jeg lært mye.  

 

Da jeg ble spurt om å stille som kandidat til nytt styre, 

trengte jeg litt betenkningstid.  

Mitt interessefelt er hovedsakelig barn og unge. Jeg er 

utdannet lærer, og har i over tyve år jobbet i grunnskolen. 

De første årene på Skådalen døveskole, og siden som lærer for døve og 

hørselshemmede elever i hørende skoler. Jeg brenner for disse elevene, og lar meg 

lett engasjere. Disse barna er det jeg selv en gang var, som integrert døv elev i 

hørende skole. Jeg føler jeg vet hvor skoen trykker, og jeg har mange store drømmer 

om hvordan døve og hørselshemmede barn bør ha det her i Norge.  

 

Jeg ønsker at norsk tegnspråk skal være en selvfølgelig ting å lære når man får et 

barn som er hørselshemmet.  

Jeg ønsker at foreldre skal slippe å stå overfor valg de ikke har forutsetninger for å 

kunne ta når de ikke har riktig erfaringsbakgrunn.  

Jeg ønsker at foreldre skal få vite at selv om barnet deres utvikler normalt talespråk, 

så betyr ikke det at barnet hører i alle settinger. 

Jeg ønsker at foreldre som får et døvt barn skal oppleve at det taes som en selvfølge 

at barnet skal få bli tospråklig fra starten av livet.  

Jeg ønsker at foreldre skal få vite at det å både kunne et visuelt og et auditivt språk, 

gir barnet optimale muligheter i alle livets faser. 

Sist, men ikke minst, så ønsker jeg at alle døve og hørselshemmede elever i Norge 

skal få mulighet til å velge å gå på skole sammen med andre døve og 

hørselshemmede, dersom de selv ønsker det. 

 

Vi har fortsatt en lang vei å gå før mine ønsker kan bli oppfylte, men vi kan ikke gi 

opp. For å kunne være med på å påvirke veien videre, så bestemte jeg meg for at jeg 



kan tenke meg å sitte i styret i NDF også i neste periode. 

 

Utenom dette engasjementet mitt, så er jeg glad i å gå på fjelltur, både med og uten 

ski. Min drømmedag må derfor bli å ta en tur opp på et av de flotte fjellene vi har her 

på Sunnmøre.  

 

Hvis jeg skal ta med et personlig motto, så må det være at «Man kommer langt med 

et smil!» 

Jannicke Kvitvær - styremedlem 

 
 
Jeg er Jannicke Kvitvær og er 31 år. Født og 
oppvokst i Stavanger, bodde noen år utenfor byen 
og er nå tilbake i Stavanger med kone og barn. 
Jeg er frilanser, og jobber nå til daglig som 
lærervikar på Auglend skole. 
 
Jeg fikk organisasjonsarbeid med morsmelken og 
har mange verv bak meg. Både lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt. Jeg har tidligere vært leder i 
NDFU. Jeg opprettet Ungdomsklubben PAFF 
(Oslo) sammen med flere. Samt har jeg vært 
styremedlem og sekretær i ungdomsseksjonen i 
verdens døveforbund (World Federation of the 
Deaf, Youth Section).  
 

 
Jeg har også tidligere vært ansatt i Norges Døveforbund i rollen som 
ungdomskonsulent og som redaktør for Døves Tidsskrift.  
 
Som styremedlem i Norges Døveforbund kan jeg bidra med: 
- min internasjonale kompetanse 
- mine erfaringer fra organisasjonsarbeid i andre organisasjoner. 
- mitt kontaktnettverk som jeg har med døveforeninger i Norge 
- mitt sterke kjennskap og lojalitet overfor Norges Døveforbunds lokalt og sentralt. 
 
Jeg brenner for menneskerettigheter. Min visjon er at alle skal ha like vilkår i livet 
uansett hvor en bor eller hva slags bakgrunn en har. 
 


