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Kjære landsmøtedeltakere og gjester!  
Det er en stor glede for meg å ønske dere alle velkommen til NDFs 41. ordinære landsmøte, denne 
gangen med Trøndelag Døveforening region nord og Trondheim Døveforening som tekniske 
arrangører. 

Forbundsstyret har valgt følgende tema for landsmøtet: «Hele mennesket» 

Målet for forbundsstyret er å fokusere på hele mennesket – ikke bare hørselen.  Den viktigste 
kampen fremover er å fremme norsk tegnspråk.  Alle skal ha likestilt tilgang til all informasjon i 
samfunnet, deriblant lovfestet tegnspråk inni den nye språkloven.  

I 2013 ratifiserte Norge FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD), hvor tegnspråk er nevnt i 5 av artiklene. Likevel ser vi fremdeles lite 
konkrete tiltak fra staten. Det har flere ganger blitt sagt at tegnspråkloven skal være på plass, men 
ingenting skjer!  

Da Norge var på høring hos FN i Genève i mars, ble dem grillet av FN-komiteen. FN kritiserer Norge 
for ikke å ha innlemmet FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i 
menneskerettsloven, slik som blant annet FNs kvinne- og barnekonvensjonen er. Konsekvensen er 
at funksjonshemmedes rettigheter har lavere status enn andres rettigheter, og at norsk lov har 
forrang på områder der konvensjonen avviker fra loven. 

Dette er noe NDF fortsatt må jobbe med, slik at døve/hørselshemmede skal ha fullverdig tilgang til 
samfunnet. 

Blant det viktigste landsmøtet skal gjøre, er å vedta NDFs strategi for de neste tre årene. I tillegg 
skal årsmeldingen behandles, forslag og vedtekter skal vedtas, og velge et nytt forbundsstyre for 
NDF. Det nye forbundsstyret skal arbeide etter handlingsplanen for 2019-2022, og sammen må vi 
tilstrebe for å nå alle målene som er satt. Jeg har tro på at vi skal klare dette sammen.  

Selv om landsmøtet er NDFs viktigste og aller mest høytidelige møte, skal vi også ha en trivelig helg 
sammen. Kort sagt - en helg full av faglig og sosial input for oss alle. Jeg ser frem til flotte 
landsmøtedager med gode og konstruktive diskusjoner og at vi kan få tre flotte og spennende 
dager sammen! 

Til slutt vil jeg takke dere alle for tilliten i de årene jeg har vært forbundsleder.  Det har vært noen 
lærerike og spennende år.   

Stor takk til Trøndelag Døveforening region nord og Trondheim Døveforening som har påtatt seg å 
arrangere årets landsmøte. 

 

Ha et godt landsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Hedvig Sinnes 
Forbundsleder 
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Program for NDFs 41. ordinære landsmøte 
Med forbehold om endring 
 
Fredag 31. Mai 
 
Kl. 11.00: Åpning av NDFs 41.landsmøte 
Kl. 11.30: NDFU holder landsmøteskole 
Kl. 12.30: Godkjenning av fullmakter, valg på 1. og 2. møteleder, valg på protokollkomite, 
valg på tellekorps, godkjenning av dagsorden og saksliste.  
Kl. 13.00: Lunsj 
Kl. 14.00: forbundsstyrets årsmelding for 3 år 
Kl. 15.00: Pause  
Kl. 16.00: Forbundets regnskap for 3 år 
Kl. 17.00: Aktivitet, svømming 
Kl.19.00: Middag 
 
Lørdag 1.juni 
 
Kl. 09.00: Handlingsplan 
Kl. 10.30: Pause  
Kl. 10.50: Handlingsplan, fortsettelse 
Kl. 13.00: Lunsj 
Kl. 14.00: Innkomne lovforslag 
Kl. 15.00: Pause 
Kl. 15.20: Innkomne lovforslag 
Kl. 16.00: Andre innkomne forslag 
Kl. 17.45: Avslutning for dagen 
Kl. 19.00: Middag 
 
Søndag 2.juni 
 
Kl. 09.00: Fastsettelse av medlemskontingent 
Kl. 10.30: Pause 
Kl. 10.50: Valg 
Kl. 13.00: Lunsj 
Kl. 14:00: Valg, fortsetter 
Kl. 15.00: Pause 
Kl. 15.15: Orienteringer fra forbundet 
Kl. 16.00: Avslutning av landsmøtet, Vel hjem. 
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NDF takker 
NDF takker landsmøtekomiteen ved: 
 
Nina Hauge (Trøndelag Døveforening Region Nord) 
Harald Aas (Trøndelag Døveforening Region Nord) 
Tore Solem (Trondheim Døveforening) 
Ingrid Grønning By (Trondheim Døveforening) 
Berit Emilie Sørnypan (Trondheim Døveforening) 
 
 

 
 
Landsmøtekomiteen sammen med NDFs generalsekretær Petter Noddeland.  
Fra venstre: Nina Hauge, Petter Noddeland, Harald Aas, Berit Emilie Sørnypan, Ingrid Grønning By og Tore Solem. 
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Deltakerliste med stemmerett 
 
Akershus Døveforening    Vestfold Tegnspråkforening  
1. Kjell Nilsen       22. Christine M. D. Winge 
2. Terje Karlsen      23. Finn A. Thordarson 

24. Bjørn A. Kristiansen    
       

Bergen Døveforening     Oslo Døveforening 
3. Edvard Rundhaug     25. Megan Matovich-Noddeland 
4. Rune Anda      26. Vidar Sæle  
5. Gabrielle Kverneland     27. Trine S. Austbø 
6. Alexander Kvalheim     28. Niels Kristensen  
 
Drammen Døveforening     Ringerike og omegn Døveforening 
7. Tore Alfredsen      29. Inger Marie Lizama 
8. Leni K. M. Wågsås      
 
Haugaland Døveforening    Telemark Døveforening 
9. Anita Helen Oksnes     30. Marianne Gjermundsen 
10. Camilla Johannessen      31. Yngve Gjermundsen 
 
Innlandet Døveforening     Tromsø Døveforening  
11. Tore Kolvik      32. Helene Henriksen 
12. Ina B. Flugstad  

Trøndelag Døveforening Region Nord 
Møre og Romsdal Døveforening   33. Asgeir Brovold 
13. Rolf Inge Otterdal     34. Ellen Nilsen 
14. Cecilie R. Måseidvåg    
15. Jørn Ståle Olsen     Norges Døveforbunds Ungdom 

      35. Charlotte Vågen 
NDF Stavanger     36. Federico Gianasso 
16. Jonny Thoresen    
17. Håkon Bollestad      NDFs forbundsstyret     
18. Hanne Kvitvær      37. Hedvig Sinnes  

38. Per Gunnar Johnsen  
Trondheim Døveforening    39. Maren M. Sørhaug 
19. Ola Harder Fredriksen     40. Nina Hauge 
20. Charlotte Agerup     41. Ole Morten Rolland 
21. Annbjørg Horgar     42. Bjørn Stensvoll 

43. Tove Glomset 
        44. Marius Forsberg 

      45. Elisabeth F. Holte 
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Deltakerliste øvrig (uten stemmerett) 
 
NDFs administrasjon     Døves Media Filmteam 
46. Petter Noddeland     70. Vibecke Lyse 
47. Linda Kvaksrud Hansen    71. Sebastian Mehlum 
48. Helene Hodneland Sæle    72. Con Mehlum 
49. Arash Bagharzadeh     73. Anne-Line Lønnbu Kirste  
50. Nils Erik Midtskog      

 
Komiteene      Observatører 
51. Thomas Blix (flertall i valgkomiteen)   74. Brita F. Nielsen  
52. Britt Jøsang (mindretall i valgkomiteen)   75. Lars Aksel Berge 
53. Svein Arne Peterson (Vedtektskomiteen)  76. Beate Erga Furland 
54. Ivar Larsen (Billagsrevisor)    77. Harald Oppigård 

  78. Jannicke B. Kvitvær   
Utvalgsledere      79. Ketil Kvitvær  
55. Knut Loe Dønnessen (ALU)    80. Erling Jacobsen 
56. Toralf Ringsø (seniorutvalget)    81. Jim Vold   
57. Hilde Haualand (Tolkeutvalget   82. Madeleine Gianasso  
 
Landsmøtekomiteen        
58. Tore Solem     
59. Ingrid Grønning By 
60. Harald Aas 
61. Berit Emilie Sørnypan 
 
Inviterte 
62. Berglind Stefansdottir (Ål folkhøyskole og kurssenter) 
63. Morten Sletten (Teater Manu) 
64. Sissel Gjøen (Døves Media) 
65. Hege Farnes Hildrum (Signo) 
66. Signe Sæther Bekkvik (Norsk Døvehistorisk Selskap)  
67. Sonja M. Holten (språkrådet)  
68. Margareth Hartvedt (Norges Idrettsforbund v/Døveutvalget)  
69. Malin J. Kvitvær (Sveriges Døves Riksforbund)    
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Sak 1. Godkjenning av fullmakter, etter innstilling fra 
forbundsstyret.  
Avstemning 

 

Sak 2. Valg på 1. og 2. møteleder (ikke representanter).  
Avstemning  

 

Sak 3. Valg på protokollkomité (3 av de valgte representantene).  
Avstemning 

 

Sak 4. Valg på tellekorps (3 personer uten stemmerett).  
Avstemning  

 

Sak 5. Godkjenning av dagsorden og saksliste.  
Avstemning 

 

Sak 6. Forbundsstyrets årsmelding for 3 år 
Årsmelding 2016 og 2017 har blitt godkjent på representantmøte. Formell avstemning for 
alle tre. Se årsmelding for 2018 på neste side: 
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Bildet er fra jubileumsfeiringen 18.mai 2018 

 

 

    Årsmelding 2018       

Petter Noddeland 
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Leder har ordet 
Av Hedvig Sinnes, Forbundsleder  

Vår historie i NDF er preget av en rekke utfordringer som vi har måttet takle og jobbe med. Også i år står vi 
ovenfor utfordringer, og vi ser stadig på områder i døves hverdag som kan forbedres. Et eksempel er 
stengingen av A.C. Møller barnehage for tospråklige barn. Stengingen skjedde til tross for iherdig protest. Et 
annet eksempel er tegnspråksituasjonen i skolen i dag. Etter flere år med forhandlinger, er tegnspråk fortsatt 
ikke et valgfag. I tillegg er det stor mangel på lærere som kan tegnspråk. Det er det offentlige som har ansvar 
for å styrke og videreutvikle norsk tegnspråk som et offentlig språk. Vi opplever å ikke bli hørt. Når vi møter 
motgang som dette, er det lett å stille spørsmålet: Vil døvekulturen slik vi kjenner den i dag overleve? Vil 
tegnspråket overleve? 

Vi tror ja.  

Hvorfor tror vi det? Historien vår viser at vi har grunn til å være optimistiske. Gjennom NDFs 100 års historie 
leser vi at det har vært hundre år med blod, svette og gleder! Vi har fått til mange samfunnsendringer til det 
beste for døve, for eksempel førerkort for døve, teksting på TV, gratis tilgang på profesjonelle 
tegnspråktolker, anerkjennelse av tegnspråk som et fullverdig språk, og mye mer. Når vi ser på hva vi har 
klart gjennom alle disse årene, gir det oss troen på at vi skal klare mer!  

I samfunnet ser vi i dag et stort fokus på helserettigheter.  Alle mennesker har rett til en følelse av identitet og 
selvrespekt, mening i livet, mestring, tilhørighet, trygghet, deltakelse og fellesskap. Dette er psykiske 
helserettigheter alle mennesker har, døve som hørende. Vi ser at politikerne gjør flere flotte tiltak for å sikre 
de psykiske helserettighetene til befolkningen på flere områder. Det settes blant annet i gang tiltak for å 
sikre høy kvalitet i spesialisthelsetjenesten, et mer inkluderende skole- og arbeidsmiljø, og at helse- og 
sosiale tjenester i større grad skal gis der brukerne bor. Hva så med tegnspråk? God tilgang på tegnspråk og 
muligheten til å delta i et tegnspråkmiljø er viktig for å sikre de psykiske helserettighetene. Med tilgang til et 
godt tegnspråkmiljø opplever den døve/ hørselshemmede deltakelse og fellesskap, noe som er særdeles 
viktig for god psykisk helse. God tegnspråkkompetanse hos lærere og muligheten til et godt tegnspråkmiljø i 
skolen bidrar til økt kunnskap, mestring og en følelse av identitet og selvrespekt for døve og 
hørselshemmede elever. Om tegnspråk får det løftet i samfunnet det fortjener, er dette bare noen av 
helsefordelene dette gir. Dessverre opplever vi gang på gang at tegnspråk ikke blir prioritert, til tross for 
politikernes flotte lovord om bedre psykiske helserettigheter.  

Landsmøtet til NDF står for døren, og trolig vil gamle ildsjeler takke for seg, og nye vil tre inn i styret.  Det vil 
bli mange kampsaker det nye styret må jobbe med. Tolkesaken trekker vi frem som en av de viktigste for 
dette året. Andre saker vil være brannalarmer i fritidsboliger tilpasset hørselshemmede, bedre muligheter for 
tegnspråkavdelinger på sykehjem, alarmhjelpemiddel for besteforeldre som passer barn, og bedre teknologi 
for nødmeldinger på SMS. Listen kan bli lang. Vi vet hva som er best for oss døve og hørselshemmede. Når vi 
gjentatte ganger opplever at våre erfaringer og meninger ikke blir hørt av styresmaktene, kan det til tider 
virke håpløst. Men vi vil fortsatt arbeide med det vi ser på som NDFs oppgave- å øke tegnspråkets stilling i 
samfunnet, og samtidig bedre muligheten til god psykisk helse for døve og hørselshemmede over hele 
landet. Vi gleder oss til et landsmøte med nytt styre og nye muligheter til å nå våre drømmer og mål.   

Til slutt vil jeg takke for et godt samarbeid med forbundsstyret, ansatte, enheter, døveforeninger og 
medlemmer. 
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Forbundsstyret 2016-2019 
 
Forbundsleder  Hedvig Sinnes (sykmeldt april 1. april - 1. august)  

Nestleder   Camilla Høiberg (leder 1. april - 1. august)  

 

Styremedlemmer Per Gunnar Johnsen (nestleder 1. april– 1. august) 

   Tove Glomset 

Nina Hauge 

   Bjørn Stensvoll 

   Maren Sørhaug  

                                            Matthijs Terpstra NDFU representant  

   Elisabeth F. Holte, ansattes representant  

   Bjørn A. Kristiansen, sekretær (fram til 21. mai 2018) 

Petter Noddeland, sekretær (fungerende sekretær fra 21.mai -1.august, 
generalsekretær fra 1. august 2018) 

         

Varamedlem  Ole Morten Rolland  

   Harald Oppigård 

   Bjarte Bø Sande 

 

 

 



 

14 
 

Forbundsstyret har hatt 5 styremøter og behandlet 92 saker. For å synliggjøre- og styrke NDF 
nasjonalt og internasjonalt samt få impulser fra andre organisasjoner, er det nødvendig med 
utstrakt reisevirksomhet. Reisevirksomhet internasjonalt har blitt noe redusert for å imøtekomme 
kravet om å redusere underskuddet i NDF. 

Mellom styremøtene er det epostutvekslinger i styret som krever fortløpende avklaringer og 
beslutninger. 

 

Arbeidsutvalget (AU) 

• Arbeidsutvalget består av forbundsleder, nestleder og generalsekretær.   
• AU har hatt 3 møter og behandlet 22 saker. 
• AU behandler mindre saker mellom styremøtene og forbereder saker til styremøtene. 
• AU utgjør styret for felleslegatet som har hatt ett møte i 2018. 
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Ansatte / Engasjement 
 

 

 
  

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

Bjørn A. Kristiansen 

Generalsekretær 100%  
Fram til 30. juni  

Elisabeth F. Holte 
Teatertolking (40%)/ 
Sentralbord (60%)   
Til 8. oktober  
Teatertolking (40%)/ 
interessepolitisk 
medarbeider (60%)   
Fra 8. oktober  
 

 

 

Bibbi Hagerupsen  

Medlemsansvarlig (40%) 
Hele året 
Organisasjonskonsulent 
(60%)  
Fra 14. august  

 

Tove F. Bergh 

Oppvekstkonsulent 50% 
Permisjon fram til 15. august 

Hilde Borgen 

Interessepolitisk rådgiver 
50%  

Fra 24. september 

Petter Noddeland 

Interessepolitisk 
medarbeider/ 
prosjektkoordinator 100% 
Fram til 1. august 
Generalsekretær 100%  
Fra 1.august  
 

Arash Bagharzadeh 

Prosjektkoordinator 
40%  
Fra 6. august 

Monika Sundkvist 

Sentralbordet (40%) 
Fra 8. oktober 

Martin Berhovde 

Ungdomskonsulent (50%)  
Fram til 13. august 
Prosjektmedarbeider (20%) 
fra 1. september – 31. 
desember 

Helene Sæle 
Prosjektleder (50%)  
Hele året 
Ungdomskonsulent (50%)  
Fra 13. august 
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Prosjekter: 

● Jim Vold, 50% prosjektleder for «Tegnspråk = Inkludering» (hele året) 

● Unn Østby, 50% prosjektleder for «Rådgivningskontor for døve/hørselshemmede og 

døvblinde» (hele året) 

● Thorbjørn Johan Sander, 10% prosjektleder for «Døves historie bevaring og tilgjengelighet» 

(hele året) 

● Remi D. M. Roos, 40% prosjektleder for “Få fram forbilder” (til 31.3.18) 

● Marlene Bråthen, 50% prosjektleder for «Tegnråd i Troms og Finnmark» (fra 13.8.18) 

● Megan Matovich-Noddeland, 50% prosjektleder for «Kunnskap, vårt felles ansvar» (fra 

1.11.18) 

Eva Skovli 

Prosjektleder 20%  

 

Tore Kolvik 

Praktikant 60% 
Fra 11. september  

 

Brit L. Sæther  

Oppvekstkonsulent 50%  
15. mars - 30. juni 

 

Eirik Stangeland  

IT  
(Innkjøpt tjeneste, 
timebasert) 

 

Nils-Erik Midtskog 

Regnskapsfører 60%  
(Innkjøpt tjeneste) 

 

Thomas Blix 

Organisasjonskonsulent 
80% 
Frem til 30.mai  
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Kontor 
• Forbundets administrasjon holder til sentralt i Oslo sentrum i Grensen 9.  
• NDFs arbeidsgiverorganisasjon er VIRKE og NDF hører til feltet VIRKE Ideell. 
• NDF har leiekontrakt med Olav Thon Eiendomsselskapet ASA frem til 31. juli 2021. 
• Vår avtale med gårdeier er at vi har 5 års leieavtaler som kan sies opp med 1 års varsel.  

 
 
Tolketeam 

Etter avtale med NAV har NDF et tolketeam med tre faste tegnspråktolker og flere som står på 
reservelisten.  

Disse bytter på å tolke telefonsamtaler og interne/eksterne møter og tar også oppdrag utenfor 
kontoret. Ordningen med tolketeamet gjør det mer forutsigbart og administrasjonen slipper å 
bruke unødig tid på å planlegge og organisere tolking når det er behov. Tolketeamet dekket i 
praksis alle oppdrag   

 

 
  

 

 
 

 
  

 

Lene Hartveit 

TOLK 

Kim Kopstad  

TOLK 

 

Kirsten Ottesen 

TOLK 
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Medlemsservice og medlemsforeninger 
NDF har 2284 betalende medlemmer pr. 31.12.2018, mot 2224 pr 31.12.2017, og det er en liten 
økning i medlemsmassen i 2018. NDF har 19 aktive døveforeninger og 1 fylkeslag i 2018. I 2018 ble 3 
lokalforeninger lagt ned; Hallingdal Døveforening, Narvik Døveforening og Helgeland 
Døveforening.  

Medlemskontingent fra 1. januar 2018 

Hovedmedlem (26 år – 61 år): 450 kr  
Ungdomsmedlem (13 år – 25 år): 350 kr  
Barnemedlem (0 – 12 år): 100 kr  
Hovedmedlem senior (62 år ->): 350 kr  

Vi har hatt medlemskampanje – halv pris på medlemskontingent og 90 kr på ungdomsmedlemskap 
i perioden 1. juli – 31. desember, og det viser en liten økning, spesielt blant ungdommer.  

 

 

      2018          2017          2016          2015          2014         2013  

 

Interessepolitiske saker 
Nød-SMS ble lansert 
21. mars ble Nød-SMS lansert, tjenesten som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet 
til å sende SMS direkte til 110, 112 og 113 i nødsituasjoner. Nød-SMS er et resultat av et 
pilotprosjekt, ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DST) i samarbeid med 
Politidirektoratet og Helsedirektoratet. Nød-SMS skal ikke erstatte dagens 1412–tjeneste for 
nødsamtaler via teksttelefon, men vil fungere parallelt i en pilotperiode. 
 

Kampen mot Nordahlsutvalgets anbefalinger 
Norges Døveforbund og Norges Døveforbunds Ungdom leverte inn høringssvar 15. august sammen 
med andre organisasjoner og privatpersoner (351 svar) mot Nordahlsutvalget som foreslo å legge 
ned Statped og redusere rettighetene våre kraftig til spesialundervisning. Dette begrunner de i at 
rettighetene ikke fungerer slik de skal, og Statped ikke fungerer slik de skal.  NDFU og NDF mener 
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at det er hårreisende at slike etablerte rettigheter skal fjernes uten konsekvensanalyse. Det samme 
gjelder for Statped som er en sentral enhet med svært mye kompetanse om døve, 
hørselshemmede og døvblinde. 

 

Møller barnehage 
Gjennom høsten ble det tydelig at Trondheim kommune i sin organisering av videre drift av Møller 
barnehage, ønsker å redusere antall årsverk og forvalte barnehagens tegnspråkressurser på en slik 
måte at flere, også hørende barn, skal få tilgang til tegnspråk. NDF har vært i kontakt med 
Trondheim kommune og bistår Trondheim Døveforening i denne saken, hvor vi oppfordrer 
Trondheim kommune til å være åpen og tydelig i sin informasjon og påse at det foreligger reell 
brukermedvirkning før noen avgjørelser tas i den ene eller annen retning. NDF har også bedt 
Trondheim kommune om å prioritere å gi døve og hørselshemmede barn et tett og sterkt 
tegnspråkmiljø, inntil ressurssituasjonen tilsier at tegnspråktilbudet også kan omfatte hørende 
barn. 

 

Ingen tegnspråkløftet  
OsloMET har søkt om 62,4 millioner kroner til storsatsing, "Tegnspråkløftet” som innebærer løft på 
hele tegnspråkfeltet i løpet av tre-årsperiode. Blant annet skal det forberedes kvalitet på 
tegnspråktolk, utdanne flere og bedre kvalifisert tegnspråklærere og satse på tegnspråkforskning. 
Det har vært hyppige medieomtaler i første halvdelen av 2018. Signo som hadde ansvar for 
tegnspråknettverket dette året, hadde "tegnspråkløftet" som tema. Kulturminister Trine S. Grande 
deltok og sa blant annet”- Regjeringens Jeløy-erklæring sier at vi skal lage en ny og helhetlig 
språklov og jeg har som ambisjon å bruke den til å øke statusen for tegnspråk, og å likestille 
tegnspråk med de andre språkene vi bruker i Norge. Jeg skal bruke de virkemidlene jeg har som 
kulturminister». I etterkant har NDF sammen med Hørselshemmede Barns Organisasjon (Hhbo) 
tatt kontakt med minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (Venstre) om at hun må gi 
støtte til Tegnspråkløftet.  

Skuffelsen var derfor stor da statsbudsjettet 2019 ble lagt fram 8. Oktober og det var ingen midler 
til tegnspråkløftet. NDF og Hhbo kjørte en felles kampanje i høst 2018 både med 
underskriftskampanje, kampanje på sosiale medier og lobbyvirksomhet mot Stortinget.  

SV har lagt det inn i sitt alternativ budsjett og det ble løftet fram i komitehøringer, men 
tegnspråkløftet vant ikke fram. OsloMET søker igjen i 2019 og kampen fortsetter i 2019.  

 

Økt støtte til NDF fra Kulturdepartementet 
NDF har i flere år kjempet for å få språkmidler. Da statsbudsjettet ble lagt fram 8.oktober fikk NDF 
540.000 ekstra i kulturmidler til «språkarbeid». Dette er dessverre ikke plassert under post 73 
Språkpolitiske tiltak og språkorganisasjoner, men kun som en del av kulturmidler til NDF. NDF 
ønsker at tegnspråk skal plasseres under post 73 som gir økt status til tegnspråk. Dette ble tatt opp 
med flere stortingsrepresentanter og i møte med kulturminister Trine S. Grande. Kampen 
fortsetter i 2019. 
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Rapporten fra Proba 
Proba og departementet inviterte til møte 11. april for en forhåndsgjennomgang av deres 
materiale. NDF var kritiske til noe av innholdet og oppfordret Proba til å ta med det i prosessen i 
utarbeidelsen av ferdig rapport. 

Departementet har også «oppfordret» NAV til å samarbeide med brukerorganisasjonene for å se på 
forbedring av blant annet; Akutt tolketjeneste, bildetolk og kompetanseheving av tolkene. Vi i 
brukerorganisasjonene, NDF, LSHDB. FNDB og HLF samarbeider nå med NAV og har etablert 
Utviklingsforum for forbedring av tolketjenesten. Forumet har i 2018 hatt fokus på akutt-vakttolk 
og bildetolk. Kompetanseheving er tema på utviklingsforum i 2019. NDF deltok også på 
Brukerdialogmøter for bildetolktjenesten. 
 

«Døv rettshjelp»  
Den 27 august hadde generalsekretær Petter Noddeland og NDFs medlemsadvokat/prosjektleder 
Rene Stub-Christiansen (fra advokatfirma Stub-Christiansen) møte med Venstrepolitiker og 
statssekretær Sveinung Rotevatn om "døv rettshjelp". På møtet med Rotevatn ble det redegjort for 
de konkrete problemstillingene døve kan oppleve i møte med rettsapparatet, og det ble gitt 
innspill til Justisdepartementet om hva en slik rettshjelpsordning kan gjøre for å bedre døves 
rettsstilling. Statssekretær Rotevatn erkjente at innspillene som ble lagt fram var nye tanker for 
ham, og han var svært glad for innspillene, men dessverre finnes det ikke noen ordning som kan gi 
oss støtte. Prosjektet «Døv Rettshjelp» har på slutten av året blitt opprettet som en 
frivillighetsorganisasjon for å kunne skaffe finansielle kilder. Det arbeides fortsatt med dette i 2019. 
 

Demonstrasjon «Nasjonal tolketjeneste nå!» 
Tidlig på morgenen fredag den 16. november organiserte NDF og NDFU en demonstrasjon utenfor 
Arbeids- og sosialdepartementet i Akersgata. Budskapet var klart, «Nasjonal tolketjeneste med 
tolkfaglig ledelse». Det er laget flere rapporter som beskriver manglene ved dagens ordning. 
Systemet er analysert fra topp til bunn flere ganger. Det mangler bare politisk vilje til å endre, og 
med en demonstrasjon håpet NDF og NDFU å framskynde endring. Mange organisasjoner støttet 
demonstrasjonen, blant annet Tolkeforbundet, FFO og de nordiske døveforbundene.  

Møte med Trine S. Grande  
19.desember har NDFs generalsekretær Petter Noddeland, interessepolitisk rådgiver Hilde Borgen 
og prosjektkoordinator Arash Bagharzadeh møte med Trine S. Grande. Det ble snakket om 
tegnspråkløftet, språkmidler og nasjonalt tegnspråkhus. Håpet er å få støtte til disse.  
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Flere møter med stortingsrepresentanter om forskjellige saker  
Siste halvdel av 2018 var preget av hyppig møter med ulike stortingsrepresentanter. 

  

12. juni - Grunde Kreken Almeland (Venstre) Familie- og kulturkomiteen 
Fra NDF deltok Petter Noddeland 
Det ble drøftet om språkloven, tegnspråkløftet, språkmidler og organisering av tolketjenesten. 
Almeland fortalte at Venstre er interessert i å løfte fram tegnspråks stilling i samfunnet. Mange av 
deres medlemmer er døve/hørselshemmede tegnspråkbrukere.  
 

30. oktober Mona Fagerås (SV) Utdanning- og forskningskomiteen  
Fra NDF deltok Petter Noddeland og Hilde Borgen 
Det ble drøftet om tegnspråkløftet. NDF og HHBO drev med kampanje om å få gjennomslag for 
tegnspråkløftet via utdanning- og forskningskomiteen. Fagerås sa at hun hadde sannsynligvis med 
seg AP og SP. Det er KrF som vipper og hun mente at KrFs representant Grøvan er positiv. Hun tok 
det med i SVs alternative budsjett, men sa at det var vanskelig å få gjennom et gjennomslag selv 
med flertall på grunn av for høyt beløp. Det viste seg at hun hadde rett. Uansett så fikk man 
skriftlige anmerkning som vil hjelpe i videre arbeid om å få gjennomslag.  
  

22. november – Solfrid Lerbrekk (SV) Arbeid- og sosialkomiteen  
Fra NDF deltok Petter Noddeland og Hilde Borgen 
Lerbrekk tok selv kontakt med NDF for å høre om hva som skjer med tolketjenesten. Hun fikk med 
seg demonstrasjon 16.november. Hun vil bidra med å løfte fram den viktige saken. Vi ble enige om 
at hun sender et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister. Det ble gjort 30.november og 
Anniken Hauglie svarte at hun skulle følge opp saken med brukerorganisasjonene etter jul.  
 

7. desember- Freddy A. Øvstegård (SV) Familie- og kulturkomiteen  
Fra NDF deltok Petter Noddeland og Arash Bagherzadeh 
Det ble drøftet språkloven, tegnspråkinstitutter og NDF som språkorganisasjon. SV tar med 1 
million i språkmidler til NDF i deres alternativt budsjettsforslag. Freddy fortalte at SV er generelt 
sett veldig interessert i å løfte fram tegnspråks stilling i samfunnet.  
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Dette skjedde i 2018 
Her skriver vi om viktige hendelser i 2018 som berører forbundet, men som ikke er 
interessepolitisk.  

 
Audiens hos forbundets høye beskytter prinsesse Märtha Louise 
NDF var i audiens hos forbundets høye beskytter prinsesse Märtha Louise 9. januar. Blant temaene 
som ble tatt opp; Arbeidet for å få opprettet flere ungdomsklubber, blant annet i Nord Norge. 
Arbeidet med at NDF og NDFU skal være en trygg organisasjon for alle.  

Å synliggjøre at NDF har tilbud til foreldre til døve og hørselshemmede barn. Viktigheten av at 
barna får tilgang til både tegnspråk og norsk, slik at barnet selv kan velge det språket som passer 
best. 

 

«Gråtende hender» av Teater Manu 
Teater Manu hadde premiere 1.februar i Kilden Teater- og konserthus om døve i Hitlers Tyskland – 
«Gråtende hender». Materialet i forestillingen kom fra Teater Manus eget arkiv, samt gjennom 
intervjuer med døve overlevende fra 2. verdenskrig. Det ble høsten 2018 jobbet med en filmatisert 
versjon av forestillingen som kom på NRK TV januar 2019. 

 

Forbundet feiret 100 år  
2018 var det jubileum for Norges Døveforbund der forbundet markerer 100 år. Forbundet ble stiftet 
18.mai. Det ble markert på flere måter: En jubileumsstafett der et lag fra NDF sentralt besøker 11 
steder i Norge fra 26.april-15.mai. Det er eget opplegg med underholdninger, tilbakeblikk og så 
videre. Våre stiftelser Teater Manu og Døves Media har bidratt med sine ting. Teater Manu med 
et jubileumsvorspiel 16.mai med små teaterforestillinger og annen underholdning. Døves Media 
lagde en jubileumsfilm som heter «gårsdagens helter» om forbundets 100 års historie. NDF hadde 
en høytidelig markering på Rådhuset i Oslo 18.mai med flere viktige gjester tilstede, blant annet 
statsråd Jan Tore Sanner, prinsesse Martha Louise og vara-ordfører Kamzy. Et bilde av gamle og 
nye helter i NDF er på forside i denne årsmeldingen.  

Det ble skrevet en stor og tykk jubileumsbok av Helge Herland. Herland er tidligere redaktør i Døves 
Tidsskrift og har vært involvert i forbundet siden 1978. Boken har mange og store bilder fra 
forbundets rike historie. Boken ble blant annet finansiert av Fritt Ord og gaver fra døveforeninger, 
Teater Manu, Signo og Ål folkehøyskole i anledning av 100 årsjubileum. Det ble jobbet med boken i 
1,5 år og resultatet ble en bok som er 3 kg tungt, 25 cm bred og 29,5 cm høy med 560 sider historie. 

 

Ny generalsekretær  
Bjørn A. Kristiansen jobbet ett åremål på seks år som ble avsluttet 1.mai. Han fikk to måneders 
forlengelse til 30. juni. Han tok permisjon fra 22. mai og Petter Noddeland ble konstituert 
generalsekretær fra 22. mai - 1. august. Han ble forbundets nye generalsekretær med et åremål på 
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seks år fram til 1. august 2024.  
 

Internasjonal tegnspråkdag 
FN har vedtatt at 23. september skal være den årlige internasjonale tegnspråkdag. NDF markerte 
dette ved å være synlig ute i sosiale medier. Samt at generalsekretær Petter Noddeland og 
ungdomskonsulent Helene H. Sæle besøkte Vetland skole den 22. september, for å delta i deres 
markering sammen med alle elevene.  

Språkrådet delte ut sin første tegnspråkpris som et ledd i internasjonale tegnspråkdagen. Dette 
skjedde 20. september og ble delt ut til forsker Marit Vogt-Svendsen og NRK. Grunnen til at prisen 
ble delt i to denne gangen var for å hedre en pioner som har bidratt til å fremme - utvikle og bevare 
norsk tegnspråk i forskning. NRK får prisen for å være seg bevisst sitt ansvar som 
allmennkringkaster gjennom NRK tegnspråk, som har nyhetssendinger på norsk tegnspråk og 
blant annet tolker barne-, underholdnings- og aktualitetsprogrammer. Disse aktørene gjør hver 
dag gjør et konkret og viktig arbeid i tråd med statuttene for prisen. Forbundsleder Hedvig Sinnes 
var med i juryen.  
 

Norges Døveforbunds landsråd 2018 
Det ble arrangert et landsråd i kombinasjon med seminar” Trygg Organisasjon”. NDFU har hatt 
prosjekt” Trygg Organisasjon” i hele 2018 med Helene Sæle som prosjektleder, for å bekjempe 
seksuell trakassering og uønsket atferd. Seminaret er et ledd i å implementere opplegget i Norges 
Døveforbund som en hel organisasjon. NDFs lokallagene og ungdomsorganisasjonene ble invitert.  
Tilsammen deltok cirka 40 personer på seminaret der man gikk gjennom grunnleggende opplegg i 
hvordan man gjør en organisasjon trygg. Vi hadde gjesteforeleser fra LNU, samt interne 
foredragsholdere. Samme deltakere deltok i landsråd lørdag 3.november for å gjennomføre 
landsråd. 
 

Døves kulturdager Oslo  
16. - 18. november var det 51. kulturdager i Oslo og 997 personer deltok. Det ble gjennomført på 
Oslo kongressenter på Youngstorget, og fulgte det som etterhvert er blitt mer eller mindre en mal 
for kulturdagene: Fagdag og stands/utstilling på fredag, etterfulgt av åpningsseremoni for selve 
kulturdagene om kvelden. Utstilling, teaterforestillinger og sidearrangementer på lørdagen, med 
festmiddag om kvelden. Byvandring og gudstjeneste på søndagen.  
 

NDFU vokser som aldri før 
Norges Døveforbunds ungdomsorganisasjon, kalt NDFU, har hatt som mål i perioden 2017-2019 å 
etablere flere lokallag. De fikk prosjektmidler fra Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU) til å engasjere to ambassadører: Imran Kahn og Federico Gianasso. 
Begge har lengre ungdomsorganisasjonserfaring. De har arbeidet med å utvikle materiell, 
kursrekke og håndbok for nye ungdomsklubber og dermed kontaktet de flere ungdommer og 
oppfordret dem til å etablere ungdomsklubb. Det har blitt opprettet tre ungdomsklubber og nå har 
NDFU tilsammen syv ungdomsklubber.  
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NDF’s utvalg og komiteer  

Utvalgene oppnevnes av forbundsstyret og deres mandatperiode er frem til neste 
landsmøte i 2019. 
 

Arbeidslivsutvalget  
Iselin Jensen, leder  
Knut Loe Dønnessen  
Lin Jia  
Odd Morten Mjøen  
Bjørn Stensvoll, styrets representant 
Matthijs Terpstra, ungdomsrepresentant  
Petter Noddeland, sekretær (til 8. oktober) 
Elisabeth F. Holte, sekretær (fra 8. oktober) 
 

 
Seniorutvalget 
Toralf Ringsø leder (permisjon fra juli) 
Ingrid Bodin 
Unni Gran 
Jon Pettersen 
Helge Herland 
Anine Johannessen 
Nina Hauge (styrets representant) 
Petter Noddeland, sekretær 
 

KODA-utvalget 
Kjetil Skarpeid 
Anne Mette Volsing Dahl, representant fra 
Rådgivningskontoret syn og hørsel, Oslo 
(Kjetil og Anne Metter deler ledervervet) 
Martin Skinnes 
Ulf Nagel 
Anne Kari Hammer 
Ann Kristin Malmquist, representant  
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve (inn i mars) 
Torill Ringsø, representant fra CODA-Norge 
Sonja M. Holten, observatør fra Språkrådet 
Camilla Høiberg, styrets representant 
Thomas Blix, sekretær 

 

 

Tolkeutvalget  
Hilde Haualand, leder 
Margareth Hartvedt  
Eva Rønningen 
Petter Sørensen (permisjon fra 1. april) 
Gianni Zullo (permisjon fra 6. august)  
Bjørn Stensvoll, styrets representant 
Marte Kvinnegard, ungdomsrepresentant Petter 
Noddeland, sekretær (til 24. september) 
Hilde Borgen, sekretær (fra 24. september) 
 

Foreldre- og oppvekstutvalget 
Per Gunnar Johnsen, leder og styrets representant 
Brit Sæther Liltvedt 
Martin Berhovde 
Ina Skaare 
Liv Strand, varamedlem 
Sonja M. Holten. Observatør Språkrådet 
Tove Fredrikke Bergh, sekretær 

 

Komiteer som er oppnevnt av 
landsmøtet 

Valgkomitè 
Thomas Blix 
Britt Jøsang 
Aggie Handberg 

Varamedlemmer 
Johnny Olsen 
Beate E. Furland 

Vedtektskomitè 
Erling Jacobsen 
Helge Herland 
Svein Arne Peterson 

Varamedlemmer: 
Knut Bjarne Kjøde 
Oddveig Hansen 
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Arkivutvalget 
Thorbjørn Johan Sander, leder 
Signe Bekkvik 
(Thorbjørn og Signe repr NDHS) 
Sonja M. Holten (Språkrådet) 
Bjørn A. Kristiansen (fram til 22.mai) 

 

NDFU styret 
For oversikt, se side 30 

 

Logokomite 
Morten Sletten 
Finn Arild Thordarson 
Anne Sofie (Fie) Raarup 
Andre B. Røine Rugseth 
Stian A. Giltvedt 
Christine Munch 
 
De tre sistnevnte er håndplukket av komiteen. 
Komiteen ble oppløst etter de har overrukket  
logoen til forbundet 16.mai 2018  
 

Bilagsrevisor 
Ivar Sveberg Larsen (opprinnelig vara. Overtok etter 
Jim Vold august 2017)  

 

 

Jubileumskomite NDF 100 år  
Hanne B. Kvitvær  
Mira Zuckermann 
Sonja M. Holten  
Martin Berhovde 
Bjørn A. Kristiansen  
Petter Noddeland, sekretær 
 

Komiteen ble oppløst etter jubileumsmarkeringen 
18. mai 2018 

 

Arbeidsgruppen NDF 100 års 
jubileumsbok: 
Som så nærmere på påstand om faktafeil i boken 
Arne Kjeldstadli representerer forlaget «Bokstav og 
Bilde»  
Øyvind Madsen representerer NDHS (Norges 
Døvehistoriske Selskap)   
Vibecke Lyse (daglig leder i Døves Media)  
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Utvalgsarbeid 
Norges Døveforbunds Ungdom  
 
Innledning 

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er et utvalg under Norges Døveforbund med eget styre og 
egen drift. Målgruppen er døve/hørselshemmede barn og unge i alderen 0-30 år. Videre har NDFU 
et ansvar for å ivareta tilbud til denne målgruppen. NDFU driver årlige arrangementer, 
interessepolitisk arbeid og et samarbeid med lokallagene. 

NDFU jobber med å 

• Ivareta døve og hørselshemmede barn og unges tilbud  
• Se til at det blir arrangert ulike tilbud til alle aldersgrupper i form av leir, konkurranser, 

seminar og kurs  
• Arbeide med interessepolitiske spørsmål knyttet til barn og unge som skolespørsmål, 

studiespørsmål, tolkespørsmål og rettigheter innenfor fritid- og arbeidsliv.  
• Sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling  

 

Styret 
Norges Døveforbunds Ungdom styret 2017/2018, valgt av årsmøtet 22.oktober 2017 (ett år):  
Leder:    Lubna Mehdi  

Nestleder:   Matthijs Terpstra 

Styremedlemmer:  Federico Gianasso  

Katie K. Moriggi 

Helene H. Sæle  

Varamedlemmer:  Grete Jaarvik 

Charlotte J. Vågen 

 

Grete Jaarvik har gått inn som styremedlem for Helene H. Sæle, da hun ble ansatt som 
ungdomskonsulent i NDFU fra 13. august. Charlotte J. Vågen har gått inn som styremedlem for 
Katie K. Moriggi, da hun er på permisjon grunnet studie.  
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NDFU hadde valg av styret 2018/2019, 29. oktober 2018.  
Pr 31.12.18 bestod styret av: 

Leder   Lubna Mehdi  

Nestleder  Matthijs Terpstra  

Styremedlemmer Federico Gianasso,  

Caisanne Lund 

Marius Forsberg  

Varamedlemmer Akbar Yaqubi  

Charlotte J. Vågen 

 

Medlemmer 
Per 31.desemeber 2017 hadde Norges Døveforbunds Ungdom 353 medlemmer. 

 
Styremøter 
Norges Døveforbunds Ungdom har hatt 6 styremøter og behandlet 89 saker.  

 
Dette har skjedd 
Den 1. desember 2017 startet Martin Berhovde som vikarierende ungdomskonsulent i 50% stilling 
frem til 1. september. Fra 13. august overtok Helene Hodneland Sæle stillingen, som fast ansatt i 
50%.  

Gjennom hele 2018 har NDFU fortsatt hatt samarbeid med ungdomsklubbene som er tilknyttet 
NDFU. NDFU er stolte av at ungdomsklubbene tilbyr ulike spennende aktivitetstilbud til NDFUs 
målgruppene i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo – og vi gleder oss til samarbeid med de nye 
ungdomsklubbene i Vestfold, Innlandet og på Ål.  
 

Prosjekter 

• Helene H. Sæle jobbet som prosjektleder i Trygg Organisasjon gjennom 2018 – fokus lå på å 
få på plass retningslinjer og rutiner i NDFU rundt håndtering av grenseoverskridende 
adferd og seksuelle overgrep. Prosjektet ble støttet med 400 000 kroner fra LNU 
Aktivitetsstøtta. 
 

• I prosjektet «E da liv laga i distriktet?» (EDLLID) ble Imran Khan og Federico Gianasso 
engasjert som ambassadører med ansvar for å utvikle materiell, kursrekke og håndbok for 
nye ungdomsklubber. Det har blitt opprettet tre ungdomsklubber og nå har NDFU 
tilsammen syv ungdomsklubber. Prosjektet ble støttet med 46 000 kroner fra LNU 
Aktivitetsstøtta. 
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• #TypiskDøv var et kulturprosjekt med mål om å samle inn videoeksempler på døvekultur 
og hvordan det er å være døv. Disse eksemplene ble samlet til en video som ble vist under 
Døves Kulturdager i Oslo. Prosjektet var støttet med 56 000 kroner fra LNU Kultur. 
 

• I tillegg til NDFUs egne prosjekter ferdigstilte DiHU sin studenthåndbok for døve studenter. 
Den ligger tilgjengelig på www.ndfu.no. 

Underkomitéer 
Vinterkomiteen i 2018 bestod av Petrine Olgeirsdottir, Ingrid Mai Eie, Marius Forsberg og Sara 
Kaspersen som medlemmer i komiteen. Martin Berhovde var leirkoordinator. 

Leirkomiteen: Medlemmer i leirkomiteen 2018 har vært Petrine Olgeirsdottir (leirsjef), Marius 
Forsberg og Marte Kvinnegard. Martin Berhovde var leirkoordinator.    

Seminarkomiteen: Årets seminarkomité har bestått av Federico Gianasso, Grete Jaarvik og Ingrid 
Grønning By. Årets arrangør var TDUK, som tok mye av ansvaret.  

Internasjonal komite: Medlemmer i internasjonalkomiteen i 2017 har vært Charlotte J. Vågen, 
Federico Gianasso og Grete Jaarvik.  

Valgkomiteen: Ingrid Grønning By, Iselin Hauge og Imran Khan. 

Arrangementer 
9.-11. mars arrangerte NDFU vinterleker på Ål/Geilo for åttende gang. Der var det påmeldt 55 
deltakere i alderen 10-19 år, samt 25 ledere, instruktører og medhjelpere tilstede under 
arrangementet. 

På Leirlederkurs, 22.-24. juni på Ål deltok det 15 leirledere og medhjelpere i alderen 19-30 år 

På den norske sommerleiren for barn og juniorer på Ål, 25. juni -29. juni deltok det over 50 
deltakere i alderen 7-17 år og 20 ledere var med. 

Ungdomsseminar og valgmøtet ble gjennomført i Trondheim, 19.-22. oktober. 22 deltakere fra fire 
ungdomsklubber var representert. Tema for seminaret var media, og NDFU hyret inn Kjell-Inge 
Eidsaunet som foreleser. 

Under NDFs landsråd, 2.-4. november var det også faglig påfyll med tema «Trygg organisasjon». 
Dette var oppsummeringen av prosjektet, og i samarbeid med LNU gjennomgikk representanter 
fra de fleste døveforeningene og flere ungdomsklubber rutiner for håndtering av grense- 
overskridende adferd.  

Den 14. november lanserte NDFU og Redd Barna kampanjefilmen #JegErHer, en film om overgrep, 
på tegnspråk. Det ble invitert til frokostseminar på Kulturhuset i Oslo med innledere fra Kripos, 
Barnehuset, Redd Barna, Norges Handikapforbund, Unge Funksjonshemmede og flere. 
Arrangementet var fullbooket. 
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Representasjoner  

Faste 

● Matthijs Terpstra har vært NDFUs representant i forbundsstyret, med Lubna Mehdi som 
vara. 

● Matthijs Terpstra har vært NDFUs representant i Arbeidslivsutvalget  
● Marte Kvinnegard har vært NDFUs representant i Tolkeutvalget  
● Martin Berhovde har vært NDFUs representant foreldre- og oppvekstutvalget. 
● Matthijs Terpstra har vært NDFUs representant i Statpeds ungdomspanel denne perioden 

 

Nasjonalt 

● 8. januar: Lubna Mehdi fikk audiens hos Prinsesse Märta Louise, NDFs høye beskytter. 

● 31. januar: Helene H. Sæle og styreleder Lubna Mehdi deltok på innspillsmøtet «Hvordan 
skape varig endring i kjølvannet av #metoo» hos Barne- og likestillingsdepartementet 
(Norge). Der understreket de at døve har høyere risiko for å bli utsatt for trakassering og 
overgrep og at når ministeren skal jobbe videre med temaet, så må det tas med at 
informasjon og tiltak også må utformes på tegnspråk. 

● 6. februar: Deichmanske hadde kampanje for å få flere ungdommer til å lese. NDFUs 
styreleder Lubna Mehdi var en av personene det ble laget film om. 

● 10.-11. februar: DiHUs utdanningsmesse i Døvekirken, Oslo. Lubna Mehdi representerte 
NDFU.  

● 5. april: Lubna Mehdi representerte og satt i panel under Norges Handikapforbunds 
konferanse «DIT 2018 – Inkluderende teknologi» 

● 26.-28. april: LNUs barne- og ungdomstinget(BUT). Grete Jaarvik og Lubna Mehdi 
representerte. 

● 9. mai: Internasjonal kveld sammen med Norges Handikapforbunds Ungdom Oslo. Besøk 
fra NHFUs søsterorganisasjon i Palestina, hvor en av deltakerne var døve. 

● 18. mai: Norges Døveforbunds 100-årsjubileum. Lubna Mehdi representerte NDFU og holdt 
tale under den høytidelige markeringen i Oslo Rådhus 

● 1. juli: NDFU gikk i paraden under Oslo Pride, sammen med Skeive tegn og SAFT 

● 13.-15. august: NDFU deltok i Arendalsuka sammen med NDF. Representert fra NDFU var 
Lubna Mehdi, Martin Berhovde og Helene H. Sæle. Martin og Lubna deltok i flere 
diskusjoner. 

● 17. september: Styreleder Lubna deltok i OXLOs frokostseminar med tema «Hvordan skape 
en inkluderende arbeidsplass med plass til alle?» Hun holdt et kort innlegg der hun tok opp 
inkluderingsdugnaden, og hvordan riktig tilrettelegging gjorde at Oscar Gerritsen fra Bergen 
fikk fast stilling som IT-konsulent. 

● 20. september: Ungdomskonsulent Helene Hodneland Sæle var invitert til innspillsmøte på 
Stortinget sammen med Marte Eidsand Kjørven fra Hørselshemmede barns organisasjon - 
Hhbo. Vi var invitert av utdanningsfraksjonen til Høyre og diskuterte Nordahl-utvalgets 
rapport. Vi hadde mye å ta opp, og understreket viktigheten av retten til 
tegnspråkopplæring, samt tilgang til et godt og rikt språkmiljø. 
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● 23. september: NDFU markerte tegnspråkdagen med en film hvor styremedlemmer deler 
hvorfor tegnspråk er viktig for dem.  

● 26. oktober: Ungdomskonsulent Helene Sæle og Marte Kvinnegard fra DiHU besøkte Radio 
Nova for å snakke om tegnspråkløftet. 

● 2.-4 november: Lubna Mehdi og Marius Forsberg representerte NDFU under Norges 
Døveforbunds landsråd på Ål. Det var også representanter fra ungdomsklubbene SDUK og 
TDUK. 

● 16. november: NDF og NDFU arrangerte demonstrasjon for en bedre tolketjeneste, 16. 
november utenfor Arbeids- og sosialdepartementet. Kvelden før arrangerte NDFU 
paroleverksted med 7 deltakere.  

● 16.-18. november: Imran Khan, Charlotte Vågen og Federico Gianasso representerte NDFU 
under Døves Kulturdager i Oslo. NDFU hadde stand, og filmen fra #TypiskDøv ble 
presentert. 

 

Internasjonalt 

● 8.-14. april: WFDYS-barneleir i Buenos Aires, Argentina. NDFU sendte to deltakere sammen 
med leder Lasse Furnes. 

● 14.-16. mars: DNUR møte i København – Charlotte Vågen og ungdomskonsulent Martin 
Berhovde deltok 

● 14.-16. juli: EUDY GA i Constantsa, Romania – Federico Gianasso deltok 

● 9.-14. juli: Nordisk juniorleir i Helsinki. Norge sendte seks deltakere sammen med leder 
Petrine Olgeirsdottir 

● 2.-5 august: Døves Nordiske Kulturfestival i København – Lubna Mehdi og Helene Sæle 
representerte for NDFU  

● 5.-11. august: NUL i Danmark. NDFU sendte  

● 2.-4. november: Deaf Women Forum i Madrid – Charlotte Vågen deltok på vegne av NDFU.  

● 15.-17. november: DNUR-møte i Oslo – Charlotte Vågen og ungdomskonsulent Helene 
Sæle deltok 
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Seniorutvalget  
Utvalget disponerer likepersonsmidler fra BUFDIR. Utvalget har hatt 2 møter og behandlet 17 
saker. 
 

Følgende sitter i utvalget 
Toralf Ringsø (leder) frem til sommeren, søkte om permisjon. Unni Gran fra høsten som 
stedfortreder for Toralf. Ingrid Bodin Hoff, Jon Pettersen, Helge Herland, Anine Johannssen, Nina 
Hauge (styrets representant) og Petter Noddeland (sekretær) frem til 1.august. Petter ble da ansatt 
som generalsekretær. Seniorutvalget brukte Petter Noddeland som kontaktperson/sekretær inntil 
ny interessepolitisk medarbeider ble sekretær 1.9.18, som da ble Elisabeth Frantzen Holte. 
 
Fritidstilbud for døve seniorer 
I 2018 var det arrangert seniorkurs nummer en på Ål i mai. Toralf Ringsø var kursleder. 

Seniorkurs nummer to på Ål i 8. oktober – 12. oktober. Unni Gran var kursleder. 

Dette er tilpasningskurs gjennom NAV som da er i samarbeid med Ål Folkehøgskole. I alt har det 
vært gjennomført fem kurs samlinger, med stor oppslutning. 

Seniorutvalget hadde planlagt seniorleir på Ål, fra 9. august – 15. august, men den ble avlyst pga. 
for få påmeldte. 

Nordisk seniormøte i København 3. - 6. september. Ingrid Bodin Hoff og Unni Gran deltok her på 
dette lærerike seniormøtet. 

Møter 
Drammen Døveforening hadde møte med Elisabeth Frantzen Holte og Ingrid Bodin Hoff den 7.12. 
De tok opp saker hvor pårørende og bruker trengte veiledning om sykehjemsplass for døve. 

Møte med eldreministeren Åse Michaelsen 26. april, der Petter Noddeland, Anine Johannessen og 
Ingrid Hoff deltok. 

Drøftingspunkter 

• Statlig finansiering av sykehjemsplasser for døve slik at døve sikres reell valgfrihet til 
sykehjem i et tegnspråklig miljø, på tvers av kommunegrenser 

• Bygge opp flere tegnspråklige regionalt sykehjem 
• Å styrke tilbud om hjemmetjenester på tegnspråk 
• Få fram en ordning som gjør at døve/hørselshemmede seniorer får garantert plass på 

tegnspråklig hjem. 

Oppfølgingsmøte skal skje i 2019. 

31.10 fikk vi tilskudd fra BUFDIR, en omgjøring av vedtaket: «tilskudd til tiltak for å bedre 
levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne – Eldreveileder til døve 
eldre over 60 år». Vi fikk godkjennelse med utsettelse av prosjektperioden til år 2019 
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Arbeidslivutvalget  
Utvalget disponerer likepersonsmidler fra BUFDIR. 

Arbeidslivutvalget har hatt 3 møter og behandlet 22 saker. 

Følgende sitter i utvalget 
Iselin Brenden (leder), Odd Morten Mjøen, Knut Dønnessen, Lin Jia, Bjørn Stensvoll (styrets 
representant), Matthijs Terpstra (NDFUs representant) - frem til desember. Nye representanten er 
på plass i 2019  

Petter Noddeland (sekretær) – frem til 1.8, ny sekretær / interessepolitisk medarbeider Elisabeth 
Frantzen Holte startet 1.9. 

I 2018 arrangerte ALU arbeidslivsseminaret i Tromsø, 24. - 25. nov. Tradisjonen tro har det vært 
arrangert over 3 dager, men i år var vi nødt til å ha seminaret i 2 dager, pga. økonomiske årsaker og 
17 deltakere (3 utvalgsmedlemmer)  

Tilbakemeldingene på det har vært varierende, men fellesnevneren er et ønske om å ha det samme 
som før.  

Årets tema var «nettverksbygging». Viktig tema som favner alt fra skole, jobb og fritid. 

 

Tolkeutvalget  
Tolkeutvalget møttes tre ganger i 2018: januar, juni og november.  

Sentrale temaer har vært TPA-ordningen, rapporten til Proba samfunnsanalyse (både deltakelse i 
prosessen, vurdering og videre arbeid), Utviklingsforum for en forbedret tolketjeneste 
(brukermedvirkning med NAV), Nasjonalt fagråd, tolk på offentlige steder  

1. mai og 17. mai, 149-saken, tegnspråkløft, ny arbeidsavtale for tolk (turnusordningen), mulig 
samarbeid mellom ALU og TU.  

TPA-ordningen, dagens regelverk tar ikke hensyn til frivillig arbeid eller personer som er 
uføretrygdede men er i arbeid i tilrettelagt bedrift. Det er dialog med andre organisasjoner om 
denne problemstillingen og arbeidet vil fortsette i 2019. 

Rapporten «Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?» utarbeidet av Proba 
Samfunnsanalyse. NDF med flere ble intervjuet av Probas forskere. I april var det 
«underveisevaluering», hvor NDF ikke var fornøyde og sendte brev om hvilke punkter som var 
kritiske. NDF mente at Proba ikke hadde utarbeidet ulike organisasjonsformer på en likestilt måte. 
Da ferdig rapport lå på bordet, så vi at våre innspill var tatt med. NDF var fornøyd med at rapporten 
gjentok konklusjonene til Tolkeutredningen 2008 og Agenda Kaupang-rapporten. NDF tok initiativ 
til samarbeid med HLF, LSHDB og FNDB for en felles uttalelse til departementet. Denne uttalelsen 
ble satt på vent siden det ble fortgang i sakene og alle organisasjonene fikk invitasjon 18. 
desember 2018 til møte med statsråden og departementet 7. januar 2019.  
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For å sikre seg at årets rapport skulle bli fulgt opp, ble det arrangert demonstrasjon utenfor 
Arbeids- og sosialdepartementet. I den videre prosessen møtte NDF SV på stortinget og fikk 
samarbeidet om et skriftlig spørsmål til statsråden, for å legge press på departementet fra 
Stortingets side. Spørsmålet kom opp 30. november, sjekk Stortingets hjemmeside for spørsmål og 
svar: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-
svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=74313 

Ny arbeidsavtale for tolk (turnusordningen). NDF skrev brev til NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 
med kritikk av den nye ordningen og hvilke ulemper det får for brukerne. Signaler mot slutten av 
2018 antyder at ordningen ikke videreføres i 2019. 

Utviklingsforumet for en forbedret tolketjeneste. NDF er representert i arbeidsutvalget for forumet. 
I 2018 har bildetolk og akutt-tolk vært temaene. Vi jobber kontinuerlig med å gi tilbakemeldinger 
på hva som kan forbedre tolketjenesten. 

Tegnspråkløftet ble ikke tatt med i statsbudsjettet 2019. NDF, i tett samarbeid OsloMet og Hhbo, 
jobbet hardt inn mot både departementet og stortinget da budsjettet ble offentliggjort. Dessverre 
var det mye politisk usikkerhet på dette tidspunktet med KrF (intern uro) og om regjeringen ville 
overleve budsjettfremleggingen. Vi fikk med oss SV, som la det inn i sitt alternative budsjett. Vi 
jobber videre i 2019 med å få det inn på statsbudsjettet 2020. 

 

Prosjektene  

Som medlem i ExtraStiftelsen får Norges Døveforbund prosjektmidler til å gjennomføre viktige 
tiltak som er i tråd med forbundets handlingsplan og for tegnspråkmiljøets allmenne velferd. 
ExtraStiftelsen har forstått viktigheten av vårt arbeid med å fremme tegnspråk og utfordringene 
døve og hørselshemmede møter i lys av samfunnsendringer innen språk, kultur, utdanning og 
teknologi. Disse prosjektene omslutter et vidt spenn av interessepolitiske temaer som NDF jobber 
aktivt med for å bedre døve og hørselshemmedes hverdag. I 2018 fikk NDF totalt 8,94 millioner 
kroner i prosjektmidler, en liten nedgang fra 9,26 millioner som ble tildelt i 2017.  Det ble iverksatt 
9 nye prosjekter og 3 flerårige prosjekter fikk støtte i 2018. 6 prosjekter ble avsluttet i 2018. 

Disse er prosjektene som ble avsluttet 

• Grunnbok om norsk tegnspråk: Det ble utarbeidet en grunnbok om tegnspråk generelt og 
norsk tegnspråk spesielt. En viktig bok som forklarer likheter og ulikheter mellom 
tegnspråk og andre språk og som gir en innføring i norsk tegnspråks oppbygning og bruk. 
Til boken ble det utarbeidet flere videoer med relevante eksempler. Les mer om boka her: 
https://www.extrastiftelsen.no/prosjekter/grunnbok-om-norsk-tegnsprak/  
 

• Rådgivningskontor i Innlandet: Et etterlengtet prosjekt som har resultert i at én kommune i 
Innlandet har satt inn rådgivningskontor for Innlandet i 2019, og med gode muligheter for 
etablering av en permanent rådgivningstjeneste til døve og hørselshemmede i hele 
Innlandet fylke på sikt. Målsetningen er at rådgivningstjenesten skal styrke/bedre døves 
hverdag og arbeidssituasjon, og dermed gi en bedret livskvalitet. Les mer om prosjektet 
her: https://www.extrastiftelsen.no/prosjekter/radgivningskontor/  
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• Døves historie-bevaring og tilgjengelighet: Målet var å sikre og tilgjengeliggjøre alt relevant 
av protokoller og dokumenter om døves historie ved å få dem systematisert/katalogisert 
og plassert i Riksarkivet og de regionale statsarkivene. Dette har samlet resultert i en 48 
siders A-4-hefte med tittelen: "Døve-arkivene i Norge. Lands-oversikt», samt en trykt 
veileder for tillitsvalgte, «Til deg som har tillitsverv", en 16 siders brosjyre, med hovedvekt 
på god protokollførsel og arkivering. Mer om prosjektet kan leses her: 
https://www.extrastiftelsen.no/prosjekter/doves-historie-bevaring-og-tilgjengelighet/  

 

• Hjelp, en tegnspråktolk i klassen min!: En informasjonspakke for lærere som har 
døve/hørselshemmede elever som bruker tegnspråktolk. Informasjonspakken skal være et 
nyttig opplysningsverktøy som kan tas i bruk av Norges Døveforbund, foreldre til 
døve/hørselshemmede barn og barna selv, og ha lang levetid på mange år. Les mer her: 
https://www.extrastiftelsen.no/prosjekter/hjelp-en-tegnspraktolk-i-klassen-min/  
 

• MineTegn på mobile enheter: MineTegn er et nettsted der man kan lage sin egen personlige 
tegnordbok som man kan dele med andre. Dette har blitt svært populært, og det er nå 
3.300 brukere som har laget sin egen tegnordbok med til sammen 212.500 tegn. Man er 
imidlertid i dag avhengig av å bruke PC for å få tilgang til MineTegn, og det er en stor 
etterspørsel etter muligheten til å bruke MineTegn med smarttelefon og nettbrett. Det har 
blitt utviklet en MineTegn-app til smarttelefon og nettbrett, slik at man kan bruke 
MineTegn på alle plattformer. Dermed blir tegnsamlingen til den enkelte lett tilgjengelig 
for alle som har kontakt med brukeren – lærere, besteforeldre, annen familie, 
skolekamerater, naboer osv. For videre lesning, se her: 
https://www.extrastiftelsen.no/prosjekter/minetegn-pa-mobile-enheter/  

 

• TegnStart på nett: TegnStart er en språkprogramserie i tegnspråk på i alt 4 CD-ROM. 
TegnStart-serien er et interaktivt PC-program med mange ulike aktiviteter for å støtte 
læring av norsk tegnspråk. TegnStart har vært svært populært, og CD-ROMene er solgt i ca. 
5.000 eksemplarer. Prosjektet har lyktes å gjøre TegnStart tilgjengelig på nett (gjennom 
nettleser) på alle plattformer (PC, Mac, smarttelefon og nettbrett). Mer om dette prosjektet 
kan leses her: https://www.extrastiftelsen.no/prosjekter/tegnstart-pa-nett/  
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Mediene 
 

Døves Tidsskrift  
I 2018 hadde Døves Tidsskrift utgivelser i månedene februar, april, juni, oktober og desember. Det 
ble utgitt totalt 5 blad. Det har blitt kjøpt inn tjeneste fra Supervisuell AS til alle numre i 2018. 
Bladet informerer om det som skjer i det tegnspråklige miljøet nasjonalt og internasjonalt, med 
vekt på informasjon fra NDF, NDFU, døveforeningene, NDI og skolene for døve og 
hørselshemmede.  

 

Deafnet 
Hjemmesiden brukes til å legge ut nyheter og informasjon som kan være av interesse for 
medlemmene og andre som er nysgjerrige på NDF og tegnspråk. Både nasjonale og internasjonale 
temaer blir postet. Interne ressurser bidrar til at det ikke alltid blir publisert tegnspråklige videoer 
eller oversatt tekstversjoner til tegnspråk.  I år har nyhetene blitt postet parallelt med posting på 
Facebook-siden. Pr dags dato oppfyller vi ikke alle kravene til universell utforming, det håper vi 
kommer på plass i løpet av 2019.  

 

Facebook og Twitter 
Facebook-siden hadde 6449 følgere pr.31. desember 2018, og øker hver dag. 

Innlegget som vakte mest engasjement var generalsekretærens video 22. oktober om skuffelsen 
etter fremleggelsen av statsbudsjettet 2019. 28 456 personer så innlegget og de mest aktive var 
kvinner i alderen 45-54. 

Facebook brukes til informasjon, nyheter, deling av stiftelsenes aktiviteter og andre nyheter. 
Samtidig et viktig sted for å informere om tegnspråktolket teater gjennom bruken av 
«arrangementer».  Vi erfarer også at mange henvender seg via «Messenger»-funksjonen. 

Twitter-kontoen har ikke blitt fulgt opp i like stor grad som Facebook på grunn av interne 
ressurser. Twitter har også et annet nedslagsfelt/målgruppe enn Facebook.  
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Kulturarbeid 
Foredragsvirksomhet 
 
Oslo Døveforening  

9. januar: «Seksualitet» ved sexolog, Erik Lundqvist 

18. januar: «Kreftforskning», Astri Frafjord 

9. februar: «MeToo», Erik Lundqvist 

17. mars: «Historiebok», Beryl K. Ramvik  

13. april: «Hva skjer i Venezuela», Fernando Agudo 

28. april: «Minnekrans», Odd Inge Schrøder 

2. juni: «Fortelling om Drøbak», Hanne Enerhaugen 

14. juni: «Omvisning på Oscarhall» 

26. juni: «Guide i Drøbak», Hanne Enerhaugen 

30. august: «Født med feil kropp», Emilie Christensen 

31. august: «Født med feil kropp», Emilie Christensen 

12. oktober: «Kroppspositivisme», Carina E. Carlsen 

25. oktober: «Foredrag om tegnspråkutdannelse», Sonja M. Holten 

1. november: «Omvisning med guide på Akershus festning» 

5. november: «Foredrag om lavkarbo», Marianne Kolvik  

16. november: «Fagdag – Døve kan!»  

 

Bergen Døvesenter 

2. februar: «Kilimanjaro», Dag Hafstad 

22. februar: «Nye kursmateriell», Jim Vold 

15. mars: «Kosthold», Lena M. Kalvenes Anda 

12. april: «Gråtende hender», Thorbjørn J. Sander 

24. mai: «Nettsvindel og virusadvarsler», Tor E. Mikkelsen 

8. november: «Rettshjelp for hørselshemmede», Rene Stub-Christensen 

22. november: «Personvern», Thorbjørn J. Sander 
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29. november: «Tegnuttrykk», Martin Skinnes 

 

Sum foredrag i regi av lokallagene: 53  

Antall personer: ca 1000 

Oslo Døveforening og Bergen Døvesenter sine foredragstemaer er vist som eksempler på hvilke 
foredrag blir støttet med kulturmidler fra Kulturdepartementet.  

Tilskudd til foredragene på tegnspråk er et viktig kulturtiltak fordi døve får ikke samme optimale 
tilgang til andre foredragene på det åpne markedet som hørende får. Man kan bruke 
tegnspråktolk, men full tilgang til innholdet blir det ikke. Døveforeningene arrangerer derfor 
foredrag med forskjellige samfunnsnyttige/kulturelle temaer som er ønsket av medlemmene sine. 
NDF støttet omtrent 1/3 av totalkostnader for foredragene. Omtrent 100 000 av totalt 300 000 som 
er finansiert med egne midler og/eller andre eksterne midler.  

 

Noen av våre lokale kulturtiltak 
Tegnspråk kulturnatt i Trondheim 
Det ble arrangert vellykket Kulturnatt i Trondheim sentrum den 14. september 2018 

kl 16 - 02 med totalt ca 150 hørende og tegnspråklige arrangementer, www.kulturnatt-
trondheim.no. Av våre arrangementer på tegnspråk ble det gjennomført følgende:  

• Konsert "Sang & Poesi" i Trondheim Døvekirke. Gjennomførte to konserter, til sammen kom 
det det ca 60 hørende og døve. Døvekirken lå avsides der hvor fire flotte døve ungdommer og 
voksne opptrådte på scenen med sang, poesi og dikt. Det ble også visst frem visuelle 
musikkfilmer fremført av døve ungdommer og voksne som sang på tegnspråk. Vi leide 
kameramann med filmutstyr fra Supervisuell til å ta opp film av konserten til senere bruk. Noe 
sceneutstyr ble leid inn også. 
 

• Kunstutstilling og filmvisning på Vaskeriet (dagtilbud for døve og døvblinde). Tre døve 
kunstnere stilte ut sine flotte malerier og tegninger i utstillingen. Det ble også visste frem 
tegnspråklige filmer. Ca 100 hørende og døve kom.  
 

• Omvisning, Pulverheksa og Språkbar i Norsk Døvemuseum og tolket Byvandring i museer, 
kirke og Rockheim i sentrum. Ca 150 hørende og døve. Det ble utdelt Kafekort  
som viser animert tegnspråk versjon ved å scanne med mobil, veldig populært.  
 

• Åpen Kafe i Trondheim Døveforeningens lokale utført av Tegnspråklig frivilligsentral. 
Måltidene ble tilberedt og servert til døve og hørende frivillige. Solgte ca 150 rimelige 
middagsretter. Overskuddet gikk til oppussing en vannskadet døveskole i Bosnia. 
 

• Informasjon om tegnspråk, materialer og kafekort til hørende som kom til Åpen kafe, utført av 
Trondheim Døveforening.  

 

Det ble gjennomført tegnspråklig løype og annen løype i forbindelse med byvandring.  
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Norsk Døvehistorisk Selskap – ivareta den kulturelle arven (www.ndhs.no) 
Norsk Døvehistorisk Selskap ble opprettet av Norges Døveforbund og dets enheter i 1990, med 
formål å arbeide med ivaretakelsen av døves historie og gjøre den tilgjengelig. Selskapet har 
kontor på Døvesenteret i Bergen, og hvor både døve og hørende kan henvende seg om spørsmål 
som gjelder døvehistorie. På dette kontoret har man en meget stor samling av døvelitteratur, 
hvorav mange bøker også fra utlandet. Videre har man et stort billedarkiv og dokumentarkiv. 

• Selskapet utgir et tidsskrift, «Nye Journal for Døve», som kommer ut hvert kvartal med stoff 
fra døves historie. Kontingenten er kr 200 per år. 

• Selskapet er pådriver for at døveorganisasjonen skal ta vare på sine arkiver og få dem anbrakt 
på offentlige arkiver. 

• Selskapet har tatt initiativ til opprettelsen av en digital samling av døvelitteratur, 
www.ndhs.no, hvor man bl.a. kan finne fullstendig samling av forbundets tidsskrift, som nå 
bikker 100 år, og andre blad. Dette styres av en web-komité opprettet av selskapet.  

• Selskapet samarbeider med tilsvarende selskaper i de øvrige nordiske landene. I 2018 ble det 
holdt møte i Stockholm.  

• Selskapet arrangerer seminarer med foredrag om temaer fra døvehistorien. I 2018 ble det 
holdt slik seminar i Trondheim med deltakere fra hele landet.  

• Alt arbeid i selskapet utføres av frivillige, slik at det ikke er honorar- eller lønnsutbetalinger.  
• Selskapet er likevel helt avhengig av tilskudd fra Norges Døveforbund for å kunne dekke 

utgiftene til kontorleie/kontorutgifter, trykking og ekspedering av tidsskriftet, og til den 
nødvendige representasjon. For 2018 har selskapet mottatt kr 35.000, - 

 

Teater Eureka 
Teater Eureka er en underavdeling i Trondheim Døveforening. De har hatt et aktivt 2018. 
Det har vært mange timer øving som har resultert i mange forestillinger.  
 
Første stykke gruppen i 2018 var «Halvan, Holvan og Helan på restaurant». Skuespillere var 
Thomas Johannessen, Majed Alshmaly og Lasse Langeland. Denne forestillingen passet for barn. 
«Halvan, Holvan og Helan på restaurant» var et 30 minutters langt tegnspråklig og visuelt 
teaterstykke. Stykket ble vist flere ganger og det var populært.  

02.03.18 Dagtilbud Vaskeriet             30 publikummere 
14.04.18  Trondheim Døveforening    50 publikummere  

Det største prosjektet Teater Eureka har jobbet med i 2018 er forestillingen «Mobbing». 
Dette er en ungdomsforestilling og manusforfatter var Thomas Johannessen. Det var et viktig 
stykke som fokuserte på en «Bestemor» som var ond og som behandlet sitt eget barnebarn dårlig, 
mens moren visste ingenting, og det gikk mange år før de fant de ut av det. Skuespillere: Lasse 
Langeland, Majed Alshmaly, Thomas Johannessen, Solfrid Skarsbakk, Liv Skjetnemark, Magnus 
Hagen, Inge Niklas Krogstad og Åshild Ingebrigtsen.  

Thomas Johannessen var regissør. Kostymeansvarlig var Lasse Langeland. Tømrer på scenen var 
Heidi Aasbø og Tom Inge Ovesen, og teknisk på scenen var Magnus Hagen.  Arbeidet i gruppa 
resulterte i 5 forestillinger både i Trondheim og turne for første gang til Ål folkehøyskole og Andebu 
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Signo skole og kompetansesenter.  
  

14.06.18  Kultursenteret ISAK    50 publikummere  
15.06.18  Kultursenteret ISAK    52 publikummere  
20.09.18  Trondheim Døveforening   ca. 60 publikummere  
10.10.18  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve ca. 70 publikummere  
11.10.18 Andebu Signo skole og kompetansesenter ca. 50 publikummere 
 

Vi har også spilt et stykke som heter «Pinocchio» for hørselshemmede og døve elever. 
Manusforfatter og kostymeansvarlig var Lasse Langeland, regissør og teknisk ansvarlig var Thomas 
Johannessen. Vi ønsket å lage et eget eventyr om en døv Pinocchio som lette etter et kort med 
alfabet (bokstav tegn) og som lærte elevene tegnspråk.  

02.10.18 A. C. Møller skole                                         42 publikummere  
26.10.18  Dagtilbud Vaskeriet                                   35 publikummere 
23.11.18  Trondheim voksenopplæringssenteret  10 publikummere  
 
Et stykke «Helan og Halvan» ble vist på kulturdagene, med skuespillerne Majed Alshmaly og Lasse 
Langeland. Magnus Hagen var med som teknisk ansvarlig. 

16.11.18  Døves Kulturdager i Oslo   300 publikummere?  
 
På slutten av året jobbet vi på tradisjonelt vis med en juleforestilling. I år het stykket 
«Pepperkakehuset». Manusforfatter var Thomas Johannessen og regissør var Inge Niklas 
Krogstad. Vi ønsket å gi et tilbud for alle. Vi ønsket å vise en ny juleforestilling om en pepperkake 
gutt. Skuespillere: Magnus Hagen, Thomas Johannessen, Inge Niklas Krogstad, Solfrid Skarsbakk, 
Lasse Langeland og Majed Alshmaly.  

 

13.12.18  Trondheim Døveforening                       50 publikummere  
14.12.18  A. C. Møller skole                                        70 publikummere  
 
Aktiviteten og arbeidet i Teater Eureka er bra for både skuespillere og publikum. Tegnspråklige 
teaterinteresserte får utøve sin hobby og interesse, også arbeid for de som ikke har arbeid til 
hverdags fikk tilbud om å gjøre en liten jobb for Teater Eureka. Dette skapte glede og motivasjon. 
Tegnspråklige får teatertilbud på sitt språk. Forestillinger har også av og til vært stemmetolket slik 
at de har vært universelt utformet. Teater Eureka øker tilbud og øker det å reise til andre byer for å 
vise teater for døve og hørselshemmede. Det er viktig at det er tilbud om tegnspråklig teater flere 
steder.  
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Tegnspråktolket teater  
Statstilskudd for 2018 – tilskudds brev 
Tildeling av statstilskudd for 2018 

 

Kulturdepartementet tildeler med dette Norges Døveforbund et driftstilskudd for 2018 på  

kr 1 500 000.  Dette gjelder både for Kultur og Tegnspråktolket Teater. 

 

Tilskuddet er bevilget under kap. 325, post 78, jf. Prop. 1 S (2016–2017) Innst. 14 S (2016–2017).  

• Tegnspråktolket Teater har en budsjettramme pålydende kr 554.000, - 
 

Tildelingen er blitt brukt opp i sin helhet. 

Tegnspråktolkede teaterforestillinger Sted Dato 

Trollmannen fra OZ Riksteatret Nydalen, Oslo 21.04.2018 

INVASJON Teater Manu i forb.m. Heddadagene 8 og 9.06.2018 

SVIKER-historien om en frontsøster Teater Manu i forb.m. Heddadagene 15 og 16.06.2018 

Kaptein Sabeltann Dyreparken, Kristiansand 13.og 18.07.2018 

Tre elefanter i rommet LATTER, Oslo 07.11.2018 

Putti- Plutti-Pott Tromsø, Trondheim, Bergen og 
Sandefjord 

13. og 18.11 +2.-
10.12.2018 

The Book of Mormon Det Norske Teater, Oslo 09.12.2018 

 

Teaterbesøk inkluderer en totalopplevelse for hele familien, både døve og hørende. 

Det kan være døve foreldre med hørende barn. Her gjelder det å kunne tilby en familieforestilling 
som hele familien tar del i og får en opplevelse sammen. Og det betyr også at når de kommer hjem, 
kan de ha gode samtaler og diskutere forestillingen. Tegnspråktolkede forestillinger er en god 
måte å inkludere døve/hørselshemmede sammen med hørende familie og venner. Det blir en felles 
opplevelse for begge parter. 

13 forestillinger ble tegnspråktolket i norske teatersaler i 2018. Spesielt gledelig var det at vi 
kunne tilby århundrets morsomste musikal- «The Book of Mormon».  

Familieforestillingen «Putti, Plutti, Pott» ble tegnspråktolket både ved teatrene i Tromsø, 
Trondheim, Bergen og Sandefjord til stor glede for både små og store nissebarn. 

To forestillinger av Kaptein Sabeltann ble tolket i Dyreparken, Kristiansand. Dette har blitt en fast 
tradisjon til glede for mange familier med døve og hørselshemmede barn. 
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Året 2018 markerer også året der noen lokallag har stoppet den nedadgående utviklingen fra 
de siste årene og begynte å vokse. Vestfold har skiftet navnet fra Døveforening til 
Tegnspråkforening og vokser. Innlandet Døveforening vokser. Samtidig har vi noen vanskelig 
saker å kjempe med, som levekår for døve/hørselshemmede i Nord-Norge og svekket 
tegnspråkmiljø i Møller Barnehage i Trondheim. Og ikke minst helsevesenets holdning til døve 
og tegnspråk, som er et av hovedtemaene i dette bladet. Dessverre er negative holdninger til 
tegnspråk og tegnspråkmiljøet fortsatt utbredt, og det finnes krefter som fortsetter å spre 
disse holdningene. Det ønsker NDF å gjøre noe med.  
 

Representasjoner  
Oversikt over de viktigste representasjonene/møtene. 
Representasjoner 1 halvår 
 
Audiensbesøk hos vår høye beskytter prinsesse Märtha Louise 8. januar 
Bjørn A. Kristiansen, Lubna Mehdi, Per Gunnar Nygård 
 
Statped Nasjonal Brukerkonferanse 6. – 7. februar 
Bjørn A. Kristiansen 
 
Erfaringsdelingsseminar i norsk tegnspråk (OsloMet) 7. februar 
Petter Noddeland og Jim Vold 
 
NRK – Innspillmøte 14. februar 
Bjørn A. Kristiansen og Petter Noddeland 
 
Språkrådet – Språkdagen 2018 15. mars 
Elisabeth F. Holte og Tove Fredrikke Bergh 
 
FFO – ledermøte 15. mars Gardermoen 
Bjørn A. Kristiansen 
 
Signo – møte med ledelsen 19. mars 
Hedvig Sinnes, Bjørn A. Kristiansen og Petter Noddeland 
 
Tegnspråk nettverkssamling 9. april 
Hedvig Sinnes og Tove Glomset 
 
Årsmøte i Extrastiftelsen med påfølgende jubileumsseminar og festmiddag 23. mai 
Maren Sørhaug og Petter Noddeland 
 
Begravelse til Lars Åke Wikstrøm( aktiv i svensk døveorganisasjon), Ystad 29. mai 
Hanne Kvitvær 
 
NTNU – fagseminar av tegnspråk og tolkesesjon 17. august 
Nina Hauge 
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NAV – møte om forbedring av bildetolk 3. september 
Petter Noddeland og Hilde Borgen 
 
Seminar om ny lærerplan i engelsk for hørselshemmede 7. september 
Tove Bergh 
 
NBHP Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse 10 års jubileum 27. september 
Petter Noddeland, Elisabeth F. Holte, Lubna Mehdi og Helene H. Sæle 
 
NDFUs ungdomsseminar i Trondheim 19. – 21. oktober 
Nina Hauge 
 
FFO – nettverket for skole og oppvekst 14. november 
Hilde Borgen 
 
Døves Kulturdager i Oslo 16. – 18. november 
Petter Noddeland, Tove F. Bergh, Arash Bagharzadeh og Elisabeth F. Holte 
Forbundsstyret: Maren Sørhaug og Nina Hauge 
 
FFOs  generalforsamling i Oslo 24. november 
Per Gunnar Johnsen 
 
Statped Midt – brukerutvalg 29. november 
Per Gunnar Johnsen 
 
 
Utlandet 
 
Nordisk Kulturfestival, København 2. – 5. august 
Camilla Høiberg, Nina Hauge og Petter Noddeland 
 
EUD Generalforsamling i Wien 4. – 7. oktober 
Petter Noddeland 
 
EUD Kvinneforum i Spania 18. – 19. oktober 
Camilla Høiberg og Charlotte Våge 
 
 
Eksterne styreplass, tillitsverv og andre faste møter 
 
Tegnspråknettverk i Statped 
Tove Glomset 
 
Faglig utvalg for digital barnelitteratur på norsk tegnspråk, Nasjonalbiblioteket 
Brit Jøsang 
 
Fagperson til kjerneelementgrupper – Norsk, Utdanningsdirektoratet 
Torill Ringsø 
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Døves media, ressursgruppe 
Camilla Høiberg 
 
Brukerråd for bildetelefon  
Gianni Zullo 
 
Referansegruppen i Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) 
Kari S. Peterson med Camilla Kristensen som vara. 
 
Brukerrådet i NBHP 
Kari S. Peterson med Camilla Kristensen som vara 
 
FFO hovedstyret 
Lars Aksel Berge (innvalgt i november) 
 
DNR 
Møte i København 16. – 18. mars 
Hedvig Sinnes og Petter Noddeland 
 
Møte i Oslo 15. – 16. november 
Camilla Høiberg og Hilde Borgen 
 
Styremedlemmer til NDF-stiftelsene  
 
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve  
Sonja M. Holten, styreleder (4 år) 
Nils-Erik Midtskog, nestleder (2 år) 
Leif Foss (2 år) 
Anne Bakken (2 år) 
Lubna Mehdi (2 år) 
Camilla Høiberg (4 år) 
Frøydis Mørk (4 år) 
Ole Morten Rolland, 1. vara  
Oscar Gerritsen, 2. vara  
  
Det ble i 2016 gjort endringer i vedtekter med innføring av rulleringsprinsipp for medlemmene 
i styret. Funksjonstiden er henholdsvis 2 og 4 år med oppstart 1.1.17. Etter hvert vil alle 
medlemmene i styret ha 4 års funksjonstid. NDF oppnevner hele stiftelsesstyret.  
  
Døves Media  
Hanne Kvitvær, styreleder 
Hilde Haualand 
Helge Herland 
Stein-Roger Bull 
Sissel Gjøen, 1. vara 
Sonja M. Holten 2. vara 
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Teater Manu  
Brit Liltved, nestleder  
Thomas Blix  
Kristin Fuglås  
Hilde Gjermundrød, vara  
  
Funksjonstiden er 01.01.15 – 31.12.18  
Tre styremedlemmer inkl. nestleder oppnevnes av NDF. 
To styremedlemmer inkl. leder oppnevnes av Kulturdepartementet.  
I tillegg oppnevner departementet og NDF hver sin vara. 
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Sluttord 
Av generalsekretær Petter Noddeland 

Den 18.mai var nye og gamle ildsjeler i NDF samlet på Rådhuset i Oslo. Gjester som prinsesse Märtha Louise, 
statsråd Jan Tore Sanner, varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam, flere stortingsrepresentanter og 
statssekretærer feiret NDFs 100 års jubileum sammen med oss. Markeringen på rådhuset var kanskje den 
meste høytidelige, men ikke den eneste. I ukene før var NDF med på jubileumsstafett der man besøkte de 
fleste lokallagene. Teater Manu hadde jubileumsvorspiel to dager før jubileumsdagen. Døves Media lagde 
jubileumsfilm og det var flere mindre markeringer. Det hele ble kronet med en ny logo for Norges 
Døveforbund som ble gitt i gave av noen av våre stiftelser og samarbeidspartnere.  

Det symboliserer noe som var og er typisk NDF - en herlig laginnsats. Det er mange milepæler som er nådd på 
100 år: tilgang på førerkort, rett på undervisning i og på tegnspråk, tolketjenesten, foreldrepakken, Ål 
folkehøyskole og kurssenter for døve, Døves Media, Teater Manu og ikke minst full anerkjennelse av 
tegnspråk som språk. Dette har vi oppnådd takket være et sterkt fellesskap. Dette symboliserer NDF. Vi kan 
låne et uttrykk fra engelsk fotball: «This is Anfield» (Dette er Anfield). Nærmere bestemt et uttrykk fra 
fotballklubben Liverpool, som har Anfield som hjemmebane. Når spillerne fra bortelaget står og venter i 
spillertunnellen før de går inn på banen, og hører "This is Anfield" så vet de at de er på et spesielt sted - 
Liverpools hjemmebane Anfield. Dette uttrykket er blitt brukt i årtier, og skal vekke frykt hos motstanderne 
før de entrer banen. På samme måte kan vi si "This is NDF".  

I 2018 var det også et skifte i generalsekretærstolen - jeg tok i en alder av 28 år over for Bjørn A. Kristiansen, 
som sa takk for seg etter over 20 år i organisasjonen. En annen som sa takk for seg var Helge Herland - etter 
over 40 år i organisasjonen. Vi har fått flere nye ansatte i administrasjonen: ungdomskonsulent Helene H. 
Sæle (27), prosjektkoordinator Arash Bagherzadeh (30) og interessepolitisk rådgiver Hilde Borgen (45). De 
representerer en ny generasjon døve. Noen av dem er fra den såkalte L97-generasjonen, de som har fått 
undervisning i og på tegnspråk. Andre har en bakgrunn som også er typisk i dag - døve/hørselshemmede 
som vokste opp som integrerte i hjemmeskolene. Det de har til felles er en brennende tro på tegnspråk og 
NDFs kampsaker. This is NDF.  

Som generalsekretær er jeg spesielt stolt over min administrasjon. Den nye – og unge – administrasjonen har 
kjempet hardt for tegnspråkløftet, språkmidler på lik linje med andre språkorganisasjoner, nasjonal 
tolketjeneste og så videre. Sakene er ikke nye. NDF vedtok å bli en språkorganisasjon i Tromsø i 2013. NDF 
har kjempet for en egen nasjonal tolketjeneste siden Agenda Kaupangs rapport "Helhetlig gjennomgang av 
tolketjenesten" tidlig 2016. Det viser at til tross for at administrasjonen endres så beholder organisasjonen 
NDF sin ånd. This is NDF.  

Året 2018 markerer også året der noen lokallag har stoppet den nedadgående utviklingen fra de siste årene 
og begynte å vokse. Vestfold har skiftet navnet fra Døveforening til Tegnspråkforening og vokser. Innlandet 
Døveforening vokser. Samtidig har vi noen vanskelige saker å kjempe med, som levekår for 
døve/hørselshemmede i Nord-Norge og svekket tegnspråkmiljø i Møller Barnehage i Trondheim. Og ikke 
minst helsevesenets holdning til døve og tegnspråk, som er et av hovedtemaene i dette bladet. Dessverre er 
negative holdninger til tegnspråk og tegnspråkmiljøet fortsatt utbredt, og det finnes krefter som fortsetter å 
spre disse holdningene. Det ønsker NDF å gjøre noe med. 
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Vedlegg  
Medlemsoversikt 2018 - Norges Døveforbund  

  
 2018 2017 2016 

Direkte medlemmer    

Hovedmedlem 124 131 152 

Familiemedlem 1 9 0 

Hustandsmedlem 5 9 0 

Ungdomsmedlem 15 15 23 

Barnemedlem 3 4 10 

Seniormedlem 34 22 32 

  182 190 217 

Østfold Døveforening       

Hovedmedlem 22 14 19 

Familiemedlem 3 6 0 

Hustandsmedlem 2 2 0 

Ungdomsmedlem 1 0 0 

Seniormedlem 5 5 5 

  33 27 24 

Akershus Døveforening       

Hovedmedlem 11 33 15 

Familiemedlem 3 16 0 

Hustandsmedlem 5 5 0 

Seniormedlem 42 6 41 

Ungdomsmedlem 1 0 0 

Barnemedlem 0 0 1 

  62 60 57 

Oslo Døveforening       

Hovedmedlem 231 260 236 

Familiemedlem 12 55 0 
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Hustandsmedlem 60 52 0 

Ungdomsmedlem 26 24 50 

Barnemedlem 7 7 44 

Seniormedlem 156 89 158 

  492 487 488 

Innlandet Døveforening       

Hovedmedlem 37 27 32 

Familiemedlem 5 8 0 

Hustandsmedlem 16 7 0 

Ungdomsmedlem 3 6 6 

Barnemedlem 4 2 14 

Seniormedlem 21 14 21 

  86 64 73 

Drammen Døveforening       

Hovedmedlem 37 37 31 

Familiemedlem 2 13 0 

Hustandsmedlem 4 0 0 

Seniormedlem 41 29 43 

  84 79 74 

Ringerike Døveforening       

Hovedmedlem 4 6 5 

Seniormedlem 1 1 1 

  5 7 6 

Hallingdal Døveforening       

Hovedmedlem 0 9 15 

Ungdomsmedlem 0 0 1 

Seniormedlem 0 2 5 

  0 11 21 

Vestfold Døveforening       

Hovedmedlem 70 63 77 

Familiemedlem 8 23 0 
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Hustandsmedlem 24 11 0 

Ungdomsmedlem 5 5 7 

Barnemedlem 4 4 17 

Seniormedlem 26 12 22 

  137 118 123 

Telemark Døveforening       

Hovedmedlem 23 25 29 

Familiemedlem 0 15 0 

Barnemedlem 1 1 1 

Ungdomsmedlem 1 0 0 

Seniormedlem 25 8 19 

  50 49 49 

Aust-Agder Døveforening       

Hovedmedlem 14 19 14 

Familiemedlem 1 2 0 

Hustandsmedlem 1 1 0 

Seniormedlem 6 3 7 

Ungdomsmedlem 4 0 0 

Barnemedlem 0 0 1 

  26 25 22 

Kristiansand Døveforening       

Hovedmedlem 42 40 39 

Familiemedlem 4 10 0 

Hustandsmedlem 11 7 0 

Ungdomsmedlem 3 0 2 

Barnemedlem 0 0 3 

Seniormedlem 18 10 17 

  78 67 61 

NDF Stavanger       

Hovedmedlem 97 92 95 

Familiemedlem 7 26 0 
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Hustandsmedlem 20 20 0 

Ungdomsmedlem 22 22 27 

Barnemedlem 14 10 12 

Seniormedlem 44 25 36 

  204 195 170 

Haugaland Døveforening       

Hovedmedlem 15 14 14 

Familiemedlem 0 4 0 

Barnemedlem 1 1 1 

Seniormedlem 9 4 9 

  25 23 24 

Bergen Døvesenter       

Hovedmedlem 183 182 193 

Familiemedlem 5 34 0 

Hustandsmedlem 13 13 0 

Ungdomsmedlem 49 41 58 

Barnemedlem 3 2 10 

Seniormedlem 100 72 93 

  353 344 354 

Sogn & Fjordane Døveforening       

Hovedmedlem 6 7 5 

Familiemedlem 0 3 0 

Hustandsmedlem 0 1 0 

Seniormedlem 8 4 11 

Ungdomsmedlem 1 0 0 

Barnemedlem 0 1 1 

  15 16 17 

Møre & Romsdal Døveforening       

Hovedmedlem 54 54 57 

Familiemedlem 8 21 0 

Hustandsmedlem 24 26 0 
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Ungdomsmedlem 4 5 12 

Barnemedlem 0 0 12 

Seniormedlem 28 17 30 

  118 123 111 

Trondheim Døveforening       

Hovedmedlem 100 104 90 

Familiemedlem 7 26 0 

Hustandsmedlem 12 9 0 

Ungdomsmedlem 21 17 17 

Barnemedlem 1 2 4 

Seniormedlem 72 43 69 

  213 201 180 
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Trøndelag Døveforening Region Nord     

Hovedmedlem 21 23 19 

Familiemedlem 0 5 0 

Hustandsmedlem 1 1 0 

Ungdomsmedlem 1 0 1 

Seniormedlem 28 19 25 

  51 48 45 

Helgeland Døveforening       

Hovedmedlem 0 2 2 

Seniormedlem 0 3 3 

  0 5 5 

Salten Døveforening       

Hovedmedlem 13 24 17 

Familiemedlem 0 7 0 

Hustandsmedlem 1 1 0 

Ungdomsmedlem 1 4 2 

Seniormedlem 8 3 5 

  23 39 24 

Narvik Døveforening       

Seniormedlem 0 2 3 

  0 2 3 

Tromsø Døveforening       

Hovedmedlem 23 26 30 

Familiemedlem 1 3 0 

Hustandsmedlem 4 3 0 

Ungdomsmedlem 1 2 2 

Barnemedlem 0 0 1 

Seniormedlem 18 10 11 

  47 44 44 
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Kursvirksomhet 2018
Forening Kursnavn TRT Manuelt Sum tilskuddTimer Deltakere
NDF Akershus Mestring og aktivitet Ute - 2 0 1600 20 2
NDF Akershus Hobbyaktivitet - strikkekurs 1200 2200 20 7
NDF Akershus Mestring og aktivitet Ute 1260 2940 21 2
NDF Akershus Hobbyaktivitet - strikkekurs 2 1600 2330 16 6
NDF Bergen DS Norsk kurs for voksne døve - april-juni 2018 21269 26069 60 4
NDF Bergen DS Tegnspråkkurs for nybegynnere vinter/vår 2018 0 2400 30 8
NDF Bergen DS Norsk kurs for voksne døve jan - mars 13669 18469 60 6
NDF Bergen DS Inspirasjonskurs for tillitsvalgte i Bergen Døvesenter 14600 15000 14 25
NDF Bergen DS 2018 - høsten Norsk kurs for voksne døve 21269 25569 60 2
NDF Bergen DS 2018 - Gravsøk-kurs 4800 5800 15 4
NDF Bergen DS 2018 Høsten - a - Tegnspråkkurs for nybegynnere 0 2400 30 7
NDF Bergen DS 2018 Høsten - b - Tegnspråkkurs for nybegynnere 0 2400 30 10
NDF Bergen DS 2018 Høsten - c - Tegnspråkkurs for nybegynnere 0 400 30 9
NDF Innlandet Vårrull kurs 0 720 9 8
NDF Innlandet Julelefse kurs 0 400 8 8
NDF Kristiansand DF 2018: Vår - Historielag og arkiv kurs del 2 4018 7238 23 4
NDF Kristiansand DF 2018: Vår - Historielag og arkiv kurs del 1 6244 11844 40 6
NDF Kristiansand DF Tegnspråk nivå 3 - høst 2018 0 400 24 4
NDF Kristiansand DF Tegnspråk nivå 4 - høst 2018 0 1920 24 3
NDF Kristiansand DF Tegnspråk nivå 2 - høst 2018 0 400 24 4
NDF Kristiansand DF Tegnspråk nivå 1 - høst 2018 0 400 24 8
NDF Kristiansand DF Opplæring i bruk av ikt 7680 10880 40 3
NDF Kristiansand DF 2018: Vår - Nivå 3 tegnspråk kurs 0 400 24 8
NDF Kristiansand DF 2018: Vår - Nivå 1 tegnspråk kurs 0 400 24 8
NDF Kristiansand DF Opplæring i lokallags økonomi føring 5280 10880 40 3
NDF Kristiansand DF 2018: Vår - Nivå 2 tegspråk kurs 0 700 24 4
NDF Møre og Romsdal DF Øl brygging kurs 0 1200 15 8
NDF Møre og Romsdal DF Amsterdam, Kulturhistorisk studietur, Humanistiske, tros- og livssyns Historie 20180 2240 28 16
NDF Møre og Romsdal DF Mestring, kunnskap og nettverk 2018 0 400 42 2
NDF Møre og Romsdal DF Mestring, kunnskap og nettverk 2018 0 400 49 2
NDF Møre og Romsdal DF Styrekurs 2018 15000 15960 12 13
NDF Møre og Romsdal DF Tegnspråkkurs N1 Ålesund 2018 0 400 24 19
NDF Møre og Romsdal DF Seniorgruppa Mestring, kunnskap og nettverk 2018 0 400 33 3
NDF NDFU Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte: ungdomsseminar 35396 36356 12 23
NDF NDFU Opplæring i styrearbeid: NDFU-styret 2019 19470 20430 12 5
NDF Norges Døveforbund Nettverksbygging 15000 16120 14 19
NDF Oslo DF Tegnspråkkurs nivå 5 Vinteren 2018 0 3360 24 5
NDF Oslo DF Tegnspråkkurs nivå 1 Våren 2018 0 1920 24 8
NDF Oslo DF Tegnspråkkurs nivå 2 Våren 2018 0 1920 24 6
NDF Oslo DF Tegnspråkkurs nivå 3 Våren 2018 0 1920 24 4
NDF Oslo DF Tegnspråkkurs nivå 1 C Høsten 2018 0 1920 24 9
NDF Oslo DF Tegnspråkkurs nivå 1 A Høsten 2018 0 400 24 7
NDF Oslo DF Tegnspråkkurs nivå 1 B Høsten 2018 0 1920 24 9
NDF Oslo DF Tegnspråkkurs nivå 2 Høsten 2018 0 1920 24 6
NDF Oslo DF Økt samfunnskunnskap 2018 0 1920 24 4
NDF Oslo DF Universell tilgjengelig i samfunnet 2018 0 960 12 4
NDF Oslo DF Samfunnskunnskap for kvinner 2018 0 1920 24 4
NDF Oslo DF Samfunnskunnskap for eldre våren 2018 0 4160 52 4

Totalt betalte medlemmer  2284 2224 2192 

Kursvirksomhet 
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NDF Oslo DF Samfunnskunnskap for eldre høsten 2018 0 2880 36 4
NDF Oslo DF Kultur og museum på tegnspråk 2018 0 3920 49 4
NDF Oslo DF Mestring og erfaringsutveksling om samfunnet på tegnspråk 2018 på tegnspråk 20180 720 9 3
NDF Oslo DF Tegnspråkveiledning 2018 del 1 45268 46388 14 16
NDF Oslo DF Tegnspråkveiledning 2018 del 2 53290 54570 16 20
NDF Oslo DF Økt kunnskap i Bridge - våren 2018 0 5520 69 4
NDF Oslo DF Økt kunnskap i Bridge - høsten 2018 0 4560 57 4
NDF Oslo DF Økt kunnskap om sjakk 2018 0 960 12 4
NDF Oslo DF Amatør teater for voksne 2018 7885 14765 86 7
NDF Oslo DF Organisjonskurs for underavdeling 2018 8500 9700 15 22
NDF Oslo DF Personvernloven på arbeidsplassen 7000 7880 11 5
NDF Oslo DF Kroppsøving i dans 2018 7200 9280 26 4
NDF Oslo DF Stand up kurs 2018 0 6560 82 3
NDF Oslo DF Tegnspråkkurs nivå 1 Vinteren 2018 0 3360 24 8
NDF Oslo DF Tegnspråkkurs nivå 2 Vinteren 2018 0 3360 24 6
NDF Sogn og Fjordane Historisk studietur rundt Lustrafjorden 7779 9379 20 9
NDF Stavanger DS Organisasjonkurs Tenk Nytt høst 2018 17480 18760 16 31
NDF Stavanger DS Døves Lokal Historie Seminar 2018 13321 14601 16 11
NDF Stavanger DS Haptisk kommunikasjon 18657 19937 16 7
NDF Troms DF Mestring i kommunikasjon ved en ulykke 44358 45718 17 13
NDF Trondheim DF Tegnspråkkurs nivå 2 0 3360 24 5
NDF Trondheim DF Fotokurs 5000 7469 18 8
NDF Trondheim DF Tegnspråk nivå 1 0 400 24 13
NDF Trondheim DF Tegnspråk nivå 2 0 1920 24 3
NDF Trondheim DF Pepperkakehuset juleforestilling 1000 3480 31 6
NDF Trondheim DF Mobbing 5000 11000 75 7
NDF Trondheim DF Døves historie 22800 23920 14 21
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbMestring, kunnskap, nettverk 2018 del 3 0 2400 30 3
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbMestring, kunnskap, nettverk 2018 del 3 0 2400 30 4
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbHobby og håndverk 2018 1100 3500 30 3
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbIreland - Kulturhistorisk studietur, Humanistiske, tros- og livssyns Historie 20180 4000 50 15
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbAlaska - Kulturhistorisk studietur, Humanistiske, tros- og livssyns Historie 20180 4800 60 4
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbKajakk kurs med våtkort 9600 10800 15 8
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbMestring, kunnskap, nettverk 2018 del 2 0 2400 30 5
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbTrim kurs 2018 del 2 0 2400 30 3
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbSveits - Kulturhistorisk studietur, Humanistiske, tros- og livssyns Historie 20180 2800 35 6
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbMestring, kunnskap og nettverk 2018 0 3080 22 4
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbSlakt kjøtt kurs 2018 5120 7220 15 6
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbSjokolade kurs i Ona 2018 - Mestring og aktivitet 4200 6300 15 9
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbTrim kurs 2018 del 3 0 2400 31 4
NDF Ålesund Døves AktivitetsklubbTrimtur 2018 del 1 0 2940 21 10

472 313 664 112 2518 675
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Sak 6. Forbundsstyrets årsmelding for 3 år 
Årsmelding 2016 og 2017 har blitt godkjent på representantmøte. Formell avstemning for 
alle 2016-2018.  
Avstemning 

 

Sak 7. Forbundets regnskap for 3 år, som skal legges fram sammen 
med melding fra revisor og bilagsrevisor.  
Regnskap 2016 og 2017 har blitt godkjent på representantmøte. Formell avstemming for 
alle tre. Se regnskap for 2018 som vedlegg 1. 
Avstemning 

 

Sak 8. Handlingsplan  
Forslag fra forbundsstyret som har vært på høring hos lokallagene. Se neste side 
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HANDLINGSPLAN 
2019 – 2022 

«Hele mennesket» 
 

 
Norges Døveforbund ser hele mennesket - ikke bare hørselen 
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Visjon 
Norges Døveforbund (NDF) er en organisasjon som arbeider for tegnspråklige og 

tegnspråkinteresserte. 

NDF er en flerspråklig organisasjon som arbeider for at døve/hørselshemmede og deres pårørende 
skal ha fullverdig tilgang til samfunnet. 

 
 
 

Verdigrunnlag 
NDF er en språkorganisasjon og en organisasjon for funksjonshemmede. Vi jobber for å fremme 

norsk tegnspråk. Alle, spesielt barn og unge, skal ha universell tilgang til språk, dvs. norsk 
tegnspråk og norsk. 

 
Vi jobber for funksjonshemmedes tilgjengelighet slik at døve/hørselshemmede skal ha universell 

og likestilt tilgang til all informasjon i samfunnet. 
 

Nøkkelordene organisasjon, tilgjengelighet, likestilling og språk er rettesnor i alt NDF gjør. 
 
 

 
 

Tilgjengelighet og likestilling 
 
Overordnede mål  
• Fremme likestilling og motarbeide diskriminering på grunn av hørselstap 
• Offentlig informasjon skal være universelt utformet med tegnspråk og tekst (ved nasjonale 

hendelser, politiske debatter, teatre, mm)  
• Flere tegnspråklige sendinger digitalt og analogt 
• Film/video på TV, nettsider og sosiale medier skal være tilgjengelig for alle  
• Podcast/radio skal være tilgjengelig for alle 
• Se til at media følger de lover og forskrifter som gjelder for teksting og tolking av TV- og 

nettsendinger 

Målsettinger i perioden 2019 - 2022 
• En nasjonal tolketjeneste med tolkefaglig ledelse  
• Etablere en ramme for hva det innebærer å være døv tolk, og implementere dette som en del 

av den etablerte tolkeutdanningen og tolketjenesten 
• Få på plass en nød-app som kan brukes av alle 
• Lovpålagt plikt til teksting av film/video på alle plattformer døgnet rundt  
• Få i stand en levekårsundersøkelse som kartlegger tegnspråklige døve/hørselshemmedes 

utfordringer og muligheter i alle livsfaser  
• Utarbeide et dokument for døve/hørselshemmede i lys av CRPD  

(FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter) 
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Språk  
 
Overordnede mål 

• Skape, ivareta og styrke tegnspråkkulturen gjennom tegnspråklige arenaer  
• Døves Kulturdager og tegnspråkdagen fortsetter som årlige arrangement 
• Sikre likestilte betingelser i barnehage, grunn- og videregående skoletilbud for tegnspråklige 

barn (døve/hørselshemmede barn, hørende søsken av døve og hørende barn av døve 
foreldre) 

• Fremme og styrke tilgang til tegnspråk som førstespråk  
• Fremme og styrke storsamfunnets tilgang på tegnspråk, herunder styrke 

tegnspråkkurstilbud, fremme tegnspråk som fremmedspråk og som valgfag i skolen 
 
Målsettinger i perioden 2019 - 2022 

• Det utarbeides en plan for tegnspråkskole 
• Det utarbeides en plan for et eget forskningsinstitutt for tegnspråkforskning 
• Det stilles krav om tegnspråkkompetanse i omsorgstjenestene som har 

døve/hørselshemmede involverte   
• Opprettelse av CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) for 

tegnspråk 
• Det utarbeides en tegnspråk-, barnehage- og lærerutdanning for døve/hørselshemmede 
• Lovfestet tegnspråk i språkloven  
• Å arbeide for at døve/hørselshemmede eldre har rett til valg av sykehjem og 

omsorgstjenester 
• Nasjonalt/regionalt sykehjem og omsorgstjenester for døve/hørselshemmede  

 
 

Organisasjon  
Overordnede mål 

• Bidra til økt kunnskap om døve/hørselshemmede og tegnspråk  
• Være brukerrepresentant hos institusjoner og organisasjoner som er relevante for 

døve/hørselshemmede og tegnspråk 
• Bistå våre lokallag med å fremme og styrke deres lokalmiljø for døve/hørselshemmede, 

herunder å holde tegnspråkkurs  
 

Målsettinger i perioden 2019 – 2022 
• NDF skal bli offentlig anerkjent som språkorganisasjon på lik linje med andre 

språkorganisasjoner  
• Implementere Trygg Organisasjon i hele organisasjonen, herunder lokallagene 
• Iverksette årlige organisasjonskurs  
• Øke medlemstallet til 3000 medlemmer 
• At døve/hørselshemmede innvandrere ikke skal bli spredd rundt i Norge, men få tilgang til 

tegnspråkmiljø fra starten   
 

 
Norges Døveforbund 
www.doveforbundet.no  / post@doveforbundet.no 
Grensen 9A, 0159 Oslo 
23 31 06 30 
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Sak 8. Handlingsplan  
Forslag fra forbundsstyret som har vært på høring hos lokallagene. Se neste side 
Avstemning 

 

Sak 9. Innkomne lovforslag  
Vedtektene skal endres  
Avstemning (krever ¾ flertall for helhet, punktvis krever 50%) 

Vedtektskomiteen har utarbeidet revidert vedtektene, se under. Nåværende vedtekter er lagt ved 
som vedlegg 2. Rødt er forslag fra vedtektskomiteen. Blått er forklaring fra vedtektskomiteen. 
Grønt er uttalelse fra forbundsstyret.  
 

 

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND  
Etter siste endringer på Landsmøtet 2016 
 

§1. Navn 
Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 
1977 ble navnet endret til Norges Døveforbund.  
 

§ 2. Formål  
NDF er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon, som skal arbeide for å bedre 
døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i samfunnet. NDF er også en språkpolitisk 
organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i 
samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i 
samfunnet.  
 

§ 2. Formål 
NDF er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon som arbeider for å oppnå full 
likestilling for døve og hørselshemmede i samfunnet. NDF er en språkpolitisk organisasjon som 
arbeider for å styrke norsk tegnspråks status på alle områder i samfunnet. 

Begrunnelse: 
Bedre språklig formulert. 

Avstemning  

 

§ 3. Oppbygging  
Organisasjonens oppbygging er følgende: - Landsmøtet - Forbundsstyret - Lokallagene 
Lokallagene(døveforeninger/fylkeslag) er å anse som selvstendige rettssubjekter og økonomiske 
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enheter, der lokallagets styre i hvert tilfelle hefter for økonomiske disposisjoner og inngåtte 
avtaleforhold.  

 

§ 4. Medlemskap  
Som medlem kan opptas enhver person som vil støtte forbundets formål. Medlemskap i NDF gir 
rett til medlemskap i lokallag. Medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale, og forslagsrett, 
stemmerett og rett til å la seg velge til lokale og sentrale verv. Medlemskap i NDF medfører 
likebehandling i alle lokallag tilsluttet NDF. Unntak er ved økonomiske tilskudd som kan være 
geografisk betinget. Organisasjoner og bedrifter kan tegne medlemskap i NDF, men ikke delta i 
forbundets besluttende organer.  

Begrunnelse: 
Vi foreslår å ta bort den siste setningen, den har aldri vært i bruk. Ingen organisasjoner eller bedrifter 
er medlemmer av NDF.  

Avstemning 

 

§ 5. Medlemskontingent  
Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet (jfr. §10.2) Familiemedlemsskap innebærer 
redusert kontingent og har samme rettigheter som fullt betalende medlemmer.  

Begrunnelse: 
Bare to språklige endringer.  

Avstemning 

 

§ 6. Stemmerett  
Alle individuelle medlemmer i NDF som har gyldig medlemskap i et lokallag og er uten skyldig 
kontingent pr 1. januar har stemmerett på sitt lokallags årsmøte, og kan velges som delegat til 
årsmøter/landsmøter. Medlemmer av NDF velger selv i hvilken forening de vil ha stemmerett.  

Begrunnelse:  
Ta bort ordet «individuelle». Det er en konsekvens av at vi i § 5 kuttet ut organisasjoner og bedrifter 
som medlemmer.  

Avstemning 

 

§ 7. Valgbarhet  
Ansatte og engasjerte i forbundets administrasjon er ikke valgbare til forbundsstyret, 
valgkomiteen og kontrollkomiteen.  
Styremedlemmer og andre landsmøtevalgte som ansettes eller engasjeres i NDF må tre ut av sine 
tilllitsverv, og erstattes med varamedlem for resten av landsmøteperioden.  
Ved eksklusjon, utelukkelse, utmeldelse eller skyldig kontingent fratrer vedkommende sitt valgte 
tillitsverv.  
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Begrunnelse: 
Engasjerte i forbundet i en tidsbestemt periode likestilles med fast ansatte. 

Uttalelsen fra forbundsstyret: 
Forbundsstyret støtter endringen, men ber landsmøtet om å være oppmerksom på at ansatte i 
stiftelsene kan bli inhabile i mange saker. Det må tas hensyn til når man velger styremedlemmer.  

Avstemning 

 

§ 8. Inhabilitet  
Forbundsstyremedlemmer som er ansatt i en av NDFs enheter/stiftelser, er inhabile i saker som 
direkte angår deres styre / arbeidsplass.  
 

§ 8. Habilitet 
Forbundsstyremedlemmer som er ansatt i en av NDFs enheter, eller på annen måte er part i saker 
som behandles i styret er inhabile. 

Begrunnelse: 
Det nye forslaget er bedre språklig og gjør det tydeligere at man også kan bli inhabil når en «på 
annen måte er part i saker». 

Avstemning 

 

§ 9. Suspensjon og eksklusjon  
Forbundsstyret har rett til å suspendere eller ekskludere medlemmer og lokallag som handler i 
strid med forbundets formål, vedtekter og vedtak som er gjort av ansvarlige organer innen 
organisasjonen. Suspensjon og eksklusjon av enkeltpersoner kan også skje etter innstilling fra 
lokallag. Før beslutning om eksklusjon treffes, skal vedkommende medlem/lokallag gis anledning 
til å uttale seg til forbundsstyret.  
Avgjørelser om eksklusjon kan appelleres forbundsstyret. 

Begrunnelse: 
Paragrafen er en konsekvens av NDFs arbeid som en trygg organisasjon og gir forbundsstyret 
hjemmel til å suspendere og ekskludere medlemmer og lokallag som bryter retningslinjene for dette 
arbeidet. 

Avstemning 

 

§ 10. Landsmøte  
Landsmøtet i NDF er organisasjonens høyeste myndighet. Det utarbeider handlingsplan, 
ideologiske visjoner og strategi, og tar avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker som ikke kan 
avgjøres av andre ledd innen forbundet. Landsmøtevedtak kan bare endres på senere landsmøter. 
Landsmøte holdes innen utgangen av juni hvert 3. år. Forbundsstyret innkaller til landsmøte med 
fire måneders varsel, sammen med foreløpig dagsorden og opplysning om tidsfrister. Saker som 
ønskes behandlet på landsmøte, skal være innsendt til forbundet senest to måneder før 
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landsmøtet. Unntak er lovforslag, som skal sendes lovkomiteen v/forbundskontoret senest tre 
måneder før landsmøtet. Forslag som mottas etter fristenes utløp, blir ikke behandlet. Forbundet 
sender den endelige dagsorden og saksliste sammen med tilhørende sakspapirer, forbundets 
årsmeldinger og reviderte regnskap til lokallagene, fylkeslagene og andre som inviteres til 
landsmøtet, minst en måned før landsmøtet skal holdes.  
 

§ 10.1 Landsmøtets representanter  
Lokallagene velger representanter til landsmøtene etter medlemstall per 31. desember foregående 
år. Antallet regnes ut på følgende måte:  
Til og med 100 medlemmer: maks 2 representanter.  
101-300 medlemmer: maks 3 representanter.  
Over 300 medlemmer: maks 4 representanter.  
Landsmøtets forhandlinger er åpne for alle, men bare forbundsstyrets valgte representanter, 
lokallagenes valgte representanter, og to valgte representanter fra Norges Døveforbunds Ungdom 
(NDFU) har stemmerett, dog har forbundsstyrets medlemmer ikke stemmerett ved behandling av 
regnskap og beretning. Ansatte i forbundet og representanter for dets enheter har tale- og 
forslagsrett, men ikke stemmerett. Andre kan også gis tale- og forslagsrett. Representantenes 
fullmakter må være innsendt til forbundsstyret senest 5 uker før landsmøtet. Ingen representant 
kan ha mer enn én stemme.  
 

§ 10.2. Saksliste for landsmøtet  
Landsmøtet behandler:  
1. Godkjenning av fullmakter, etter innstilling fra forbundsstyret.  
2. Valg på 1. og 2. møteleder (ikke representanter).  
3. Valg på protokollkomite (3 av de valgte representantene).  
4. Valg på tellekorps (3 personer uten stemmerett).  
5. Godkjenning av dagsorden og saksliste.  
6. Forbundsstyrets årsmelding for 3 år.  
7. Forbundets regnskap for 3 år, som skal legges fram sammen med melding fra revisor og 
bilagsrevisor.  
8. Handlingsplan  
9. Innkomne lovforslag  
10. Andre innkomne forslag  
11. Fastsettelse av medlemskontingent  
12. Valg for 3 år pkt. a-g  
a) Forbundsleder  
b) 4 styremedlemmer 

Begrunnelse: 
Vedtektskomiteen mener det er for mange med 9 styremedlemmer i dag. Styreleder, pluss 6 
styremedlemmer, pluss ansattes representant og en representant fra NDFU. Det er for mange for en 
så liten organisasjon som NDF. Færre rundt styrebordet kan gi mer effektive møter og penger spart på 
reise- og opphold. 

c) 1., 2. og 3. varamedlem til styret  
d) Statsautorisert eller registrert revisor for tre år. Landsmøtet kan gi forbundsstyret fullmakt til å 
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velge revisor.  
e) Bilagsrevisor og varabilagsrevisor. Kontrollkomite på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
f) Vedtektskomiteen. Kontrollkomite. 

Begrunnelse: 
Forslaget innebærer at bilagsrevisor, varabilagsrevisor og Vedtektskomiteen erstattes av en 
kontrollkomite. Forslaget er en oppfølging etter debatten på landsmøtet i 2016. Se mer om 
kontrollkomiteen i § 21. 
 
g) Valgkomite (3 medlemmer og 2 varamedlemmer) som skal forberede valgene til neste 
landsmøte 14. Fastsettelse av neste landsmøte.  

Avstemning 

 

§ 10.3. Landsmøtets avstemninger  
a) Vedtektsforslag må oppnå minst 2/3 av det samlede antall stemmer for å bli vedtatt.  
b) Andre forslag og saker avgjøres med absolutt flertall (mer enn 50 prosent av de avgitte 
stemmene).  
c) Personvalg skal skje skriftlig, når det er flere enn ett forslag. Det kan foretas bundet omvalg 
mellom de kandidatene som ikke oppnår det nødvendige antall (minst 50 %) av stemmene.  
d) Landsmøtets dirigent (møteleder) leder hele landsmøtet, inkludert valg, i samarbeid med 
tellekorps.  

Begrunnelse: 
Møteleder er et bedre ord enn dirigent, spesielt i NDF. 

Avstemning 

 

§ 10.4. Landsmøtets protokoll  
Forbundets generalsekretær har ansvaret for at det blir ført protokoll på landsmøtet. Den skal 
inneholde alle vedtak, intensjoner og klare ønsker som fremkommer og skal være retningsgivende 
for det videre arbeidet. Protokollen skal godkjennes og være underskrevet protokollkomiteen og 
sendes lokallagene og andre innen tre (to) måneder etter landsmøtet. Dersom det ikke er kommet 
innsigelser til protokollen innen 6 (en) måneder anses den for godkjent. 

Begrunnelse: 
Fristen på tre og seks måneder hørte til i en tid med brevpost. Med dagens elektroniske verktøy er det 
rimelig at en protokoll fra landsmøtet foreligger to måneder etter møtet og at protokollkomiteen 
klarer å gi tilbakemelding innen en måned.   

Avstemning 

 

§ 11. Ekstraordinært landsmøte  
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når forbundsstyret finner behov for det, eller når minst 1/3 
av lokallagene krever det. Innkallingen skal skje med 1 måneds varsel. Representasjonsreglene er 
de samme som ved ordinært landsmøte. Frist for innsending av forslag er to uker før det 
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ekstraordinære landsmøtet. På ekstraordinært landsmøte kan behandles bare de saker som er 
nevnt i innkallingen. Protokoll føres etter samme regler som ordinært landsmøte, dersom ikke 
annet vedtas.  

 

§ 12. Forbundsstyret  
Forbundsstyret består av forbundslederen, de av landsmøtet valgte (6) (4) representanter og 
ansattes representant. Disse konstituerer seg straks etter landsmøtet. I tillegg møter 
generalsekretæren med tale- og forslagsrett. En representant fra NDFU, valgt av NDFU, har fast 
styreplass med stemmerett. Det skal være flertall av døve i forbundsstyret. 

Styret er vedtaksdyktig når minst fem stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet har 
forbundsleder dobbeltstemme.  

Alle saker avgjøres ved vanlig flertall.  

Møter blir holdt så ofte det er nødvendig av hensyn til saksmengden, dog minst 4 ganger årlig, eller 
når forbundslederen eller minst halvparten av styret finner det nødvendig. Generalsekretæren har 
ansvar for at det blir ført protokoll fra styremøtene.  

Styreleder, nestleder og generalsekretær er også styre for NDFs felleslegat 

Avstemning 

 

Styrets begrunnelse: Forbundsstyret ber om en formell avstemning som viser at forbundsleder, 
nestleder og generalsekretær i NDF – utgjør også styret for NDF`s Felleslegat.Slik at man her kan 
bruke vedtektene som vedlegg, når man skal rapportere/legge inn nye styremedlemmer i NDF’s 
Felleslegat på Altinn.  

 

§ 13. Forbundsstyrets oppgaver  
Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene og står ansvarlig overfor 
landsmøtet. Styret skal  
- Lede forbundets virksomhet i samsvar med forbundets vedtekter og landsmøtevedtak  
- behandle årsmelding, regnskap og budsjett. (strategier strykes)  
- videre ha ansvaret for oppfølgingen av handlingsplanen og strategier.  
Styret ansetter generalsekretær, og utarbeider instruks for stillingen og trekker opp retningslinjer 
for arbeidet. Styret velger representanter til enhetsstyrene opprettet av forbundet, til nordiske og 
internasjonale kongresser og andre fora der det er naturlig at NDF er representert. Styret oppretter 
også utvalg for spesielle arbeidsoppgaver og utarbeider mandat for disse.  

Begrunnelse: 
Det er språklige forbedringer i teksten. 

Avstemning 

 



 

64 
 

§ 14. Arbeidsutvalget  
Forbundets arbeidsutvalg (AU) består av forbundets leder, nestleder og generalsekretær (uten 
stemmerett). Styret oppnevner en vararepresentant. AU holder møter etter behov. 
Generalsekretæren har ansvar for at det blir ført protokoll fra møtene.  

 

§ 15. Arbeidsutvalgets oppgaver  
AU tar avgjørelse i saker som styret har gitt det mandat til, og ellers i saker som ikke naturlig krever 
behandling av hele forbundsstyret. AU skal følge opp saker som forbundsstyret har vedtatt, ved å 
fungere som pådriver overfor administrasjonen og eventuelt andre utøvende organer. AU kan også 
pålegges å forberede enkelte saker til styremøtene.  

 

§ 16. Forbundslederens oppgaver  
Forbundslederen har det overordnede ansvaret for at forbundet ledes i samsvar med gjeldende 
vedtekter og vedtak. Lederen skal jevnlig gå gjennom forbundets handlingsplan, og sammen med 
generalsekretæren og styret foreta prioriteringer og planlegge framdrift. Lederen innkaller til og 
leder styre- og AU-møtene. Lederen har ansvaret for at generalsekretæren fungerer i samsvar med 
sin instruks. I lederens fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver.  

 

§ 17. Generalsekretær  
Generalsekretæren har ansvaret for den daglige administrasjon og forretningsmessige ledelse av 
forbundet.  

 

§ 18. Landsråd  
Landsrådet består av forbundsstyret og fortrinnsvis lederne av lokallagene, enhetene og 
underutvalg opprettet av NDF. Landsrådet har en rådgivende funksjon. Saker som antas å ha stor 
betydning for forbundets fremtid, tas opp i landsrådet. Det innkalles til landsråd de årene det ikke 
er landsmøte, eller forbundsstyret finner det nødvendig. 

 

§ 18. Ledermøter 
Ledermøter arrangeres de årene det ikke er landsmøter. Møtene består av forbundsstyret, 
forbundets administrasjon og lederne i de lokale døveforeningene. Ledermøtene har en 
rådgivende funksjon for forbundets arbeid.  

 

Begrunnelse: 
De «tunge» landsrådene har utspilt sin rolle, men det er behov for et årlig fora der forbundsstyret og 
administrasjonen møter lederne i lokalforeningene. Hvor mange som skal delta fra hver forening 
trenger ikke stå i vedtektene, men bør avpasses etter økonomi og tema som tas opp det enkelte år. 

Avstemning 
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§ 19. Regnskap og revisjon  
Forbundets regnskap revideres av statsautorisert eller registrert revisor, valgt på landsmøtet. 
Landsmøtet kan gi forbundsstyret fullmakt til å velge revisor. Bilagsrevisor skal gjennomgå 
regnskapsbilagene i samsvar med sin instruks. Regnskapene avsluttes pr. 31. desember hvert år.  
De nødvendige regnskaps- og økonomifullmakter utstedes av forbundsstyret.  

Begrunnelse: 
Setningen med rødt utgår om landsmøtet oppretter kontrollkomite. 
Vi tar også bort ordet «regnskaps- og», fordi forbundet utsteder ikke regnskapsfullmakter. 

Avstemning 

 

§ 20. Valgkomiteen  
Valgkomiteen konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder. Komiteen skal, ut fra sin 
instruks, arbeide for å finne kvalifiserte medlemmer fra et bredt sammensatt fagfelt og som er villig 
til å ta imot valg. Lokallagene får en frist til å komme med forslag. Ut fra de innkomne forslag og 
komiteens eget arbeid, setter komiteen opp sitt forslag og kunngjør dette senest tre måneder før 
landsmøtet. Lokallagene får en ny frist på landsmøtet til å fremlegge eventuelt nytt forslag, og 
forslaget må være underskrevet av 3 representanter. Valgkomiteens forslag, samt de forslagene 
som er kommet inn før annonsert siste frist, utgjør valgbare kandidater.  
Landsmøtet har vedtatt instruks for valgkomiteen. 

Begrunnelse: 
Det er bare foretatt språklige forbedringer, pluss en klargjøring av at valgkomiteen faktisk har en 
instruks å forholde seg til. 

Avstemning 

 

§ 21. Vedtektskomiteen   
Vedtektskomiteen, som består av tre medlemmer, konstituerer seg selv ved å velge leder. Forslag 
til vedtektsendringer skal sendes vedtektskomiteen via forbundskontoret innen den oppgitte 
fristen og behandles av komiteen før forslagene sendes forbundet og lagene. Komiteen legger frem 
forslagene på landsmøtet. Vedtektskomiteen skal få seg forelagt lokallagenes vedtekter til 
gjennomsyn, for å påse at disse ikke er i strid med NDFs formål og vedtekter. Komiteen har også 
som oppgave å vurdere eventuell uenighet i forbundsstyret om fortolkning av vedtektene. 
Komiteen er appellorgan i eksklusjonssaker.  

 

§ 21. Kontrollkomiteen 
Kontrollkomiteen, som består av tre medlemmer, konstituerer seg selv ved å velge leder. Komiteen 
er et rådgivende organ for forbundsstyret. Den har kontrollansvar for regnskap og økonomi, at 
vedtatte handlingsplaner og styrevedtak blir gjennomført og gir uttalelser om forslag til endringer 
og tolking av vedtektene. 
Forslag til vedtektsendringer skal sendes komiteen via forbundskontoret innen den oppgitte 
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fristen og behandles av komiteen før forslagene sendes forbundet og lokallagene med komiteens 
kommentarer. 

Kontrollkomiteen skal gjennomgå lokallagenes vedtekter for å påse at disse ikke er i strid med 
NDFs formål og vedtekter. 

Kontrollkomiteen er rådgivende organ i suspensjon- og eksklusjonssaker ved klage om vedtak i 
suspensjon- og eksklusjonssaker.  

Kontrollkomiteens leder representerer komiteen på landsmøter og i andre sammenhenger på 
forbundets bekostning. 

Begrunnelse: 
Det er viktig å understreke at komiteen er et rådgivende organ for forbundsstyret. Styret er den 
høyeste myndigheten mellom landsmøtene. Det bør være en trygghet for styret å ha en komite som 
kontrollerer og gir råd der det er hensiktsmessig.   

Avstemning 

 

§ 22. Vedtektsfortolkning  
Spørsmål om fortolkning av forbundets vedtekter og instrukser mellom landsmøtene, avgjøres av 
forbundsstyret etter at det først er innhentet uttalelse fra vedtektskomiteen (kontrollkomiteen). 
Slike avgjørelser kan appelleres til ordinært landsmøte.  

Avstemning 

 

§ 23. Vedtektsendringer  
Endringer eller tillegg til forbundsvedtektene kan bare vedtas på ordinært landsmøte, etter at 
forslag er satt fram i samsvar med § 10. Vedtak må oppnå minst 2/3 av det samlede antall stemmer 
for å være gyldige. 

Begrunnelse: 
Bare språklige forbedringer. 

Avstemning 

 

§ 24. Oppløsning av forbundet  
Oppløsning av forbundet kan bare skje på ordinært landsmøte, og må da vedtas med minst 3/4 av 
det samlede antall stemmer, gjennom to landsmøter med seks måneder imellom. Hvis oppløsning 
blir vedtatt, skal alle forbundets midler avsettes til et fond til beste for døve (og hørselshemmede) i 
landet. Dette fondet skal administreres av et styre oppnevnt av landsmøtet der oppløsning ble 
vedtatt.  

Avstemning 
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§ 25. Lokallagenes vedtekter  
Lokallagene fastsetter selv sine vedtekter, som så oversendes NDFs vedtektskomite 
(kontrollkomite) via forbundskontoret. Vedtektskomiteen (Kontrollkomiteen) skal påse at 
vedtektene er i samsvar med NDFs vedtekter, særlig for formål, kontingent og oppløsning.   

Medlemskap  
Medlemskap i NDF medfører likebehandling i alle lokallag tilsluttet NDF. Unntak er ved 
økonomiske tilskudd som kan være geografisk betinget.  

Avstemning 

 

Sak 9. Innkomne lovforslag  
Landsmøtet støtter endringsforslag (etter eventuelle endringer på landsmøtet).  
Avstemning (krever ¾ flertall) 

 

Sak 10. Andre innkomne forslag  
A) Innkomne forslag fra forbundsstyret 

1. Felles foreningslogo  
NDF har fått ny logo på jubileumsdagen 18.mai 2018 med virkning fra øyeblikkelig. 
Forbundsstyret ønsker at logoen skal brukes av alle lokallagene med foreningens navn 
under. Det i tråd med felles uniform som foreslått av logokomiteen. NDF skal finansiere 
dette.  
Avstemning 
 

2. Ny tradisjon med markering av tegnspråkdagen  
Årlig fast markering av Tegnspråkdagen 23.september. Forbundsstyret håper å innføre en 
ny tradisjon med at annethvert år så arrangerer NDF markeringen i Oslo, i samarbeid med 
ODF og annethvert år arrangerer døveforeningene markeringen på deres sted. Når 
døveforeningene arrangerer markeringen på deres sted så har Språkrådet utdeling av 
språkprisen i Oslo.  Når det er markering i Oslo oppfordres det at døve i hele Norge kommer 
til Oslo. Politikere inviteres til å delta sammen med oss.   
Avstemning 
 

3. Retningslinjer for Trygg Organisasjon 
I de siste årene har det vært mye fokus på å gjøre NDF trygg. Vi ser at retningslinjene for 
Trygg Organisasjon er et arbeid under prosess og ber om fullmakt til fra landsmøtet til å 
utforme og vedta retningslinjene. Arbeidet skal skje kontinuerlig så retningslinjene hele 
tiden justeres og tilpasses.  
Avstemning 
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4. Døves kulturdager på fast rundgang  
Det krever mye ressurser fra administrasjonen på å få et lokallag til å arrangere 
kulturdagene. Det oppleves som at mange lokallagene unngår å ta på seg ansvaret da de er 
redde for det blir mye jobb. Vi ønsker at alle skal ta ansvar ved å vedta liste på landsmøtet 
så alle deler på ansvaret til å arrangere Døves kulturdager. Det er fullt mulig å samarbeide 
og det er lov å bytte pga. jubileum eller andre grunner. Det er lov å arrangere mindre 
kulturdager (for eksempel kun én dag), men noe markering må det være. Listen vedtas på 
landsmøtet. Disse skal bruke Tegn Event AS som selskapsform så risiko med å arrangere 
kulturdagene ikke er så stor.  
 
Foreløpig liste her (oversikten har også tatt med tidligere arrangørene fra 2015).   

2015: Vestfold  
2016: Stavanger 
2017: Bergen 
2018: Oslo 
2019: Innlandet 
2020: Trondheim 
2021: Telemark 
2022: Stavanger (sammen med døves nordiske kulturfestivalen)  
2023: Tromsø 
2024: Møre og romsdal 
2025: Østfold 
2026: Aust- og Vest Agder 
2027: Salten 
2028: Ringerike  
2029: Sogn og Fjordane  
2030: Haugaland   
 
Ved å vedta denne listen så er den bindende.  

Avstemning 

 

B) Innkomne forslag fra NDFU 

1. Se bort fra del av protokollen fra NDFs landsmøte 2016  
Følgende er hentet fra protokollen fra landsmøtet i 2016, side 7: 

«Det er gjort saksbehandlingsfeil etter landsmøtet i Tromsø i 2010, da ble det 
vedtatt at NDFU skulle være en seksjon av NDF, men dette ble aldri ført inn i 
lovene. Nå må det formelt tas opp på landsmøtet i 2019, kan ikke behandle 
lovsaker på dette landsmøtet som ikke er fremmet i henhold til vedtektene.  

Møteleder: Ved neste landsmøte må det legges fram forslag om at NDFU er en 
seksjon av NDF, og dette må skrives inn i vedtektenes § 3.» 
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Da det ikke er nevneverdig forskjell mellom å være utvalg og seksjon vil ikke dette ha 
relevans for NDFU pr i dag, da NDFU er i aktiv prosess med å bli en selvstendig barne- og 
ungdomsorganisasjon.  

For å unngå unødvendig dobbeltarbeid ber NDFU landsmøtet 2019 om å se bort fra 
denne delen fra protokollen fra 2016. 

 Uttalelse fra forbundsstyret: 
Forbundsstyret støtter dette.  

Avstemning 
 

2. Ungdomsmedlemskap 
NDFU ber landsmøtet om at ungdomspris som blir fastsettes i dette landsmøtet skal gjelde 
fra 1.januar 2019 og ikke 1.januar 2020. Årsak til dette var fordi vi er bekymret for nedgang i 
ungdomsmedlemmer – noe som dramatisk påvirker NDFUs økonomi og arbeid. Det haster å 
få inn flere ungdommer. 

Uttalelse fra forbundsstyret: 
Forbundsstyret støtter alle endringsforslagene.  

Avstemning  

 
3. Samarbeid mellom NDF, NDFU og BLI HØRT!  

Se i vedlegg for å lese forslaget fra NDFU og BliHørt! Dokumentet er merket som vedlegg 3. I 
dokumentet kan dere også se vurdering og uttalelsene fra forbundsstyret.  
 
Innkomne forslaget ble sendt inn av NDFU, men forbundsstyret tolker det dithen at det er 
egentlig to innkomme forslag. Forbundsstyret ber derfor landsmøtet om å vurdere disse 
forslagene separate.  
 
Avstemning 
 

2.a. NDFU 
NDFU og NDF skal være søsterorganisasjoner når NDFU blir selvstendig.  

Uttalelse fra forbundsstyret: 
NDFU er – og kommer til å alltid være en viktig del av NDF. Vi støtter selvstendighet og er 
villig til å ha dem som søsterorganisasjon når tide er inne for det. Forbundsstyret ber om 
fullmakt fra landsmøte til å finne en passende måte å gjøre det på som er fordelaktig for 
begge.  

Avstemning 
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2.b. Bli Hørt! 

BliHørt! og NDF skal være søsterorganisasjoner 

Uttalelse fra forbundsstyret:  
Forbundsstyret ser viktigheten av å ha en lavterskel juridisk tilbud for døve/hørselshemmede 
og anser innkommende forslag som godt. Det ideelle vil være at organisasjonen er en del av 
NDFs medlemstilbud, men det har blitt utredet og blitt konkludert med at dette ikke er 
mulig. Forbundsstyret håper at i fremtiden så er tilbudet en del av NDFs samlet tilbud. 
Forbundsstyret ber landsmøtet om fullmakt til å inngå videre dialog med Bli Hørt og finne en 
passende måte å gjøre det på som er fordelaktig for begge.  

Avstemning 

 

C) Innkomne forslag fra Vestfold Tegnspråkforening og Innlandet Døveforening  

Demokrati og åpenhet i NDF 
VTSF og IDF mener at en sunn organisasjon skal fungere på en demokratisk måte. Norges 
Døveforbund (NDF) skal styres av medlemmene gjennom lokalforeningene og Landsmøtet.  
Organisasjonene må i prinsippet ha åpenhet, rom for meningsbryting og gjennomsiktige 
beslutningsprosesser som prinsipp. 
 
Vi ser det er nødvendig ta opp en åpen diskusjon om dagens organisasjonskultur i NDF er 
tilfredsstillende for å oppnå reell medvirkning fra døveforeningene og NDF-medlemmene. 
Er det for stor avstand fra døveforeningene og NDF-medlemmene til NDF-styret? Får 
døveforeningene reell innflytelse mellom hver gang det er landsmøte? 
 
Vi ønsker å foreslå tiltak som gjør NDF mer demokratisk og skape en mer åpen og 
inkluderende kultur, hvor man har en sunn holdning til meningsforskjeller. 
 
Vårt forslag er å utnevne et utvalg for å utrede om NDF fungerer som en demokratisk og 
åpen organisasjon i dag. De skal også eventuelt avdekke om det forekommer maktmisbruk 
og forsøk på å kvele debatter og meningsytringer innad. Utvalget skal jobbe uavhengig av 
forbundsstyret, og alle medlemmer skal kunne komme med innspill til utvalget. Både 
vanlige medlemmer og tillitsvalgte fra alle deler av NDF. Det skal være lett å kunne ta 
kontakt med utvalget, og man skal få lov til å være anonym. Utvalget skal deretter legge 
fram sin vurdering med eventuelle tiltak på førstkommende landsråd etter dette 
Landsmøtet. 
  
Uttalelse fra forbundsstyret: 
Forbundsstyret synes at det er viktig med demokratisk åpenhet og tilstreber seg for dette. 
Forbundsstyret har gjort flere tiltak for å forbedre åpenhet og kontakt med både 
medlemmer og lokale lag, blant annet har vi opprettet kontaktperson-ordning der hvert 
lokallag har en kontaktperson med en som sitter i forbundsstyret. Vi i styret bestreber oss 
alltid på å gjøre det vi mener er best for Norges Døveforbund og forbundets medlemmer. 
Det oppleves som tungt å drive styrearbeid i sammenhenger der man opplever seg 
motarbeidet når man alltid har forbundets beste i tankene. For videre tiltak har vi foreslått 
om å slå sammen både bilagsrevisor og Vedtektskomiteen til en kontrollkomite, med 
formål om å ivareta demokratisk åpenhet og forebygge mot evt. maktmisbruk. 
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Forbundsstyret ser derfor ikke noe grunn til at det opprettes et eget utvalg i tillegg til 
kontrollkomiteen. Forbundsstyret foreslår dermed til landsmøtet at forslaget faller bort. 

Avstemning 

 

D) Forslag fra vedtektkomiteen til ny instruks for valgkomiteen 
Det har blitt utarbeidet en oppdatert versjon av instruks for valgkomiteen og lagt ved her. 

Instruks for valgkomiteen 
 

1. Norges Døveforbund skal til enhver tid ha en valgkomité. Komiteens primære oppgave 
er å forberede og presentere valgene på førstkommende landsmøte.  
Begrunnelse:  
Det er mer ryddig om møteleder leder valget. Det er bedre om forbundsstyret velger 
møtelederne til landsmøtets forhandlinger da møtelederne må ha godt samarbeid med 
forbundsstyret. Det er uansett landsmøte som til syvende og sist bestemmer 
møteledere.  

2. Instruks for valgkomiteen utarbeides av forbundets Vedtektskomiteen, men må vedtas 
på landsmøte for å være gyldig. Endringer kan vedtas i samsvar med forbundslovens § 
13 b (minst 50 % av de avgitte stemmene), etter at vedtektkomiteen har fått anledning 
til å vurdere forslagene, når det ikke er vedtektkomiteens egne forslag. Fortolkning av 
instruksen ligger under vedtektkomiteen. 
 

3. Komiteen skal bestå av 3 medlemmer samt 1. og 2. varamedlem. Ny valgkomite velges 
etter innstilling fra avgående valgkomite. Kandidatene må være medlemmer av 
forbundet. Medlemmer som trekker seg må informere forbundskontoret straks.  
 

4. Den nyvalgte komiteen trer sammen straks etter at landsmøtet er hevet og 
konstituerer seg ved å velge leder og nestleder.  
 

5. Valgkomiteen skal i perioden arbeide aktivt for å finne kvalifiserte personer som er 
villige til å ta imot valg, både ved å be om forslag fra medlemslagene og enhetene 
innen forbundet, og ved personlige sonderinger. 
 

6. Minst et halvt år før landsmøtet sender komiteen brev til medlemslagene og enhetene, 
og disse får en to måneders frist til å komme med sine forslag på kandidater, som må 
ha sagt ja til å stille. 
 

7. Ut fra disse forslagene og evt. egne kandidater, utarbeider komiteen det forslaget som 
blir grunnlaget for valgene på landsmøtet. Under dette bør det legges vekt på 
kompetansesammensetning, jevn fordeling av kvinner/menn og en rimelig geografisk 
spredning. Innstillingen fra valgkomiteen skal være begrunnet med hvorfor komiteen 
har valgt de foreslåtte kandidatene, samt legge ved en liste med navn over de 
innkomne forslagene fra lokallagene. Også navn på forslagstiller skal være med, for 
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hvert enkelt forslag. 
 

8. Forslaget sendes forbundskontoret, senest tre måneder før landsmøtet, og det bør 
også være klart så tidlig at det kan offentliggjøres i Døves Tidsskrift i tide før 
landsmøtet. Er det uenighet i valgkomiteen offentliggjøres både flertalls- og 
mindretallsinnstillingen.  Valgkomiteens leder har ansvaret for at fristene holdes. 
 

9. Forslaget skal omfatte selve forbundsstyret og varamedlemmer, hvorav 
forbundslederen velges særskilt, og ellers alle personvalg som hører under landsmøtet, 
(jfr. vedtektens § 10.2, pkt 12) Kandidater til forbundsledervervet bør på forhånd ha 
avklart med sin arbeidsgiver i tilfelle dette blir hel- eller deltidsstilling. Valgkomiteens 
leder har ansvar for å gjøre oppmerksom på dette. 
 

10. Valgkomiteens leder skal være til stede på landsmøtet, på forbundets bekostning, og 
sørge for at valgene blir gjennomført i samsvar med instruks og forbundets vedtekter. 
 

11. Valgkomiteens utsendte forslag kan bare endres dersom enkelte kandidater må trekke 
seg. Landsmøtets representanter har likevel, hvis de ikke er tilfreds med valgkomiteens 
innstilling, mulighet til å komme med nye kandidater. Ved åpningen av landsmøtets 
forhandlinger kunngjøres en rimelig frist for innlevering av slike forslag, som må være 
underskrevet av minst tre landsmøterepresentanter og være valgkomiteens leder i 
hende innen fristens utløp. De nye kandidatene må ha sagt ja til å stille. Under valgene 
føres disse navnene opp etter valgkomiteens forslag. 

Uttalelse fra forbundsstyret: 
Forbundsstyret støtter alle endringsforslagene.  

Avstemning  

 

Sak 11. Fastsettelse av medlemskontingent.  
Det har kommet forslag fra NDFU som forbundsstyret forholder seg til. Innsendt forslag fra 
NDFU er lagt ved som vedlegg 4. Det samme gjelder uttalelse fra forbundsstyret.  

 

Forbundsstyret ber om at følgende forslag fra NDFU skal til avstemning: 

A. Nytt system for medlemskategorier 
Ordinært medlemskap   31-61 år  300 kr  
Rabattert medlemskap  0-30 år   150 kr 
Avstemning 

 

B. Alle innbetalte midler for medlemmer 0-30 år, samt studenter, skal uavkortet 
gå til NDFU. Se vedlegget 5 ‘fordeling av kontingent’.  

Avstemning 
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Sak 12. Valg for 3 år pkt. a-g.  
a) Forbundsleder  

Avstemning 
 

b) 6/4 styremedlemmer 
Avstemning 
 

c) 1., 2. og 3. varamedlem til styret.  
Avstemning 
 

d) Statsautorisert eller registrert revisor for tre år. Landsmøtet kan gi forbundsstyret 
fullmakt til å velge revisor.  
 
Uttalelse fra forbundsstyret: 
Forbundsstyret ber om å få fullmakt til å velge revisor 
 
Avstemning 
 

e) Bilagsrevisor og varabilagsrevisor.  
Avstemning 
 

f) Vedtektskomité (3 medlemmer og 2 varamedlemmer) 
Avstemning   
 

g) Valgkomite (3 medlemmer og 2 varamedlemmer) som skal forberede valgene til 
neste landsmøte  
Avstemning  

 

Sak 13. Resolusjoner fra landsmøtet 
Forbundsstyret foreslår at det lager resolusjoner om følgende temaene:  

1. Regjeringen må bevilge finansiering av Tegnspråkløftet, så det kommer hele det norske 
samfunnet til gode 
 

2. Ny organisering av tolketjenesten med ledelsen som har tolkfaglig ledelse  
 

3. Obligatorisk tegnspråkopplæring til foreldre med døve/hørselshemmede foreldre   
 

4. Rett til valg av sykehjem  
 

5. Krav om lovendring som gjør at det stilles krav til undertekstinger døgnet rundt og i alle 
plattformer, også på nett-tv 
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Forslag til resolusjonstekst: 

1. 
RESOLUSJON 

Representanter, samlet til Norges Døveforbunds landsmøte 30. mai - 2. juni 2019, har i fellesskap vedtatt 
følgende resolusjon: 

Regjeringen må bevilge finansiering av Tegnspråkløftet, så det kommer hele det norske samfunnet til 
gode 

Norsk tegnspråk er et av de eldste og største minoritetsspråkene i Norge. Likevel er språket under press. Vi i 
brukerorganisasjonen antar at det er cirka 25.000-30.000 som snakker norsk tegnspråk. 

Regjeringen skal i løpet av 2019 behandle et viktig forslag fra OsloMet om tegnspråk, kalt Tegnspråkløftet. 
Dette er foreslått lagt inn i statsbudsjettet for 2020. Forslaget inneholder 16 tiltak som vil innebære viktige og 
helt nødvendige løft for hele tegnspråkfeltet. Det er viktig å understreke at Tegnspråkløftet ikke bare 
kommer til å gi ringvirkninger som gagner tegnspråksamfunnet, men som også kommer samfunnet som 
helhet til gode. 

Vi kan vise til fem nødvendige satsningsområder i tegnspråkløftet som vi i Norges Døveforbund ser som 
spesielt viktig da de alle har et alarmerende behov for satsing og bedring: 

1. Sikre kvaliteten på undervisningstilbudet for hørselshemmede barn og unge 
2. Kvalitetssikre tegnspråkopplæringen i barnehage og skole 
3. Styrke utdanningen av tegnspråktolker 
4. Styrke tegnspråkforskningen 
5. Øke kompetansen om døve/hørselshemmede tegnspråkbrukere i arbeidslivet 

Satsing på disse områdene vil gi en stor samfunnsøkonomisk gevinst gjennom styrking av døve og 
hørselshemmede som gruppe. Denne satsingen vil også spare samfunnet for store kostnader på sikt. 

På vegne av landsmøtet i Norges Døveforbund: 
Forbundsleder         Generalsekretær 
 
Avstemning 
 

2. 
RESOLUSJON 

Representanter, samlet til Norges Døveforbunds landsmøte 30. mai - 2. juni 2019, har i fellesskap vedtatt 
følgende resolusjon: 

Krav om ny organisering av NAVs tolketjeneste for døve og døvblinde, herunder oppbygning av en 
ledelse som innehar tolkefaglig ledelse. 

I dag er formidling av tolketjenester hos NAV organisert på en måte som hverken gagner brukere eller tolker. 
Gjentatte utredninger (f. eks Tolkeutredning 2008, En helhetlig gjennomgang av tolkeområdet. 2016, Agenda 
Kaupang og Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede. 2018, Proba) har vist at dagens 
modell er lite brukervennlig, lite kostnadseffektiv og mangler enhetlig organisering. Tolketjenestens 
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oppbygning, arbeidsmetoder og tolking av lovverk varierer over hele landet. På toppen mangler det også en 
tolkefaglig ledelse med innsikt i fagområdet og hvordan organisering påvirker brukere og ansatte. 

Det er over hele landet, både blant brukere og tolker, store frustrasjoner over tjenesten. Det er utfordrende å 
få tolk om kveldene og i helger. Døve og hørselshemmede opplever å bli forhindret å delta i samfunnet på 
grunn av en lite effektiv tolketjeneste. Det er et alvorlig demokratiproblem at døve og hørselshemmede blir 
avskåret fra å ha et normalt liv utenfor ordinær arbeidstid – herunder mister all mulighet til å engasjere seg 
politisk, delta i frivillig arbeid og å omgås familie og venner som et følge av dette. 

Norges Døveforbund har gjentatte ganger sett at dette får alvorlige konsekvenser for tolkebrukere. 
Landsmøtet ber derfor departementet om å se alvorlig på dette og umiddelbart iverksette arbeidet med å 
innføre ny organisering av NAVs tolketjeneste for døve og døvblinde. 

På vegne av landsmøtet i Norges Døveforbund: 
Forbundsleder         Generalsekretær  

Avstemning 

 

 

3. 
RESOLUSJON 

Representanter, samlet til Norges Døveforbunds landsmøte 30. mai - 2. juni 2019, har i fellesskap vedtatt 
følgende resolusjon: 

Lovfestet krav om obligatorisk tegnspråkopplæring til foreldre med døve og hørselshemmede barn. 

Tegnspråk er det eneste språket døve og hørselshemmede kan mestre fullt og helt. Gjentatte ganger har det 
blitt bevist at tegnspråk styrker døve og hørselshemmede barns inkludering i samfunnet, mens mangel på 
tegnspråk ekskluderer de samme barna. Alle undersøkelser viser at døve og hørselshemmede barn har 
behov for tegnspråk for å fungere optimalt i samfunnet – dette gjelder også de som har moderat hørselstap. 

Likevel har vi sett av ulike årsaker har tegnspråk blitt nedprioritert. Denne nedprioriteringen er skadelig både 
for familiene det gjelder og for samfunnet som helhet. Norges Døveforbund ser at å sikre familien felles språk 
og kommunikasjon på et språk barnet kan mestre fullt og helt er nøkkelen til å ivareta barnets beste 

Derfor ønsker vi å fremme et forslag til debatt: at alle foreldre med døve og hørselshemmede barn skal få 
obligatorisk opplæring i tegnspråk – fordi dette er det beste for barnet, familien og samfunnet. 

Vi inviterer oss selv til videre dialog om hvordan dette skal foregå, men hensikten er at alle døve og 
hørselshemmede skal få tegnspråk fra fødsel av for å kunne sikre full inkludering i storsamfunnet. 

På vegne av landsmøtet i Norges Døveforbund: 
Forbundsleder         Generalsekretær 

Avstemning 

4. 
RESOLUSJON 
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Representanter, samlet til Norges Døveforbunds landsmøte 30. mai - 2. juni 2019, har i fellesskap vedtatt 
følgende resolusjon: 

Døve og hørselshemmede som trenger sykehjemsplass må sikres rett til å bo på tegnspråklige 
sykehjem. 

Eldre døve og hørselshemmede som trenger sykehjemsplass må sikres mot språklig og sosial isolasjon. Døve 
og hørselshemmede må derfor sikres valgmuligheter til sykehjemsplass der norsk tegnspråk er 
dagligspråket. I dag finnes slike sykehjem i Oslo, Bergen og Trondheim. Dagens lovverk tilrettelegger ikke for 
slike valgmuligheter. 

I dag må mange eldre, syke døve og hørselshemmede bo på sykehjem i sine bostedskommuner selv om de 
ønsker seg til et språklig fellesskap der de kan forstå og bli forstått. Hjemkommuner begrunner dette ofte 
med at de gir et forsvarlig helsetilbud innenfor sine økonomiske rammer, og tidvis at enkelte ansatte kan 
noen enkle tegn til å kommunisere. 

Norges Døveforbund mener dette viser en manglende forståelse av hva som utgjør forsvarlig helsetilbud og 
språkmiljø. Et forsvarlig helsetilbud kan ikke gis med enkle tegn – man må ha førstespråks- eller 
morsmålskompetanse i språket. Et språkmiljø er ikke en enkelt ansatt – men et sted hvor språket brukes i 
samhandling med andre. For tegnspråklige døve og hørselshemmede eldre betyr dette å omgås andre 
tegnspråklige eldre. 

Kun på denne måten kan man sikre at god nok livskvalitet i de siste årene. For at ikke den enkelte 
kommuneøkonomien og manglende forståelse skal sette stopper for forsvarlig pleie og en verdig avslutning 
på livet må det derfor finnes en statlig finansiering av slike sykehjemsplasser. 

Norges Døveforbund mener dagens system er et alvorlig brudd på menneskerettighetene, det bryter både 
med Helseloven, Pasientrettighetsloven og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

På vegne av landsmøtet i Norges Døveforbund: 
Forbundsleder         Generalsekretær 

Avstemning 

5. 
RESOLUSJON 

Representanter, samlet til Norges Døveforbunds landsmøte 30. mai - 2. juni 2019, har i fellesskap vedtatt 
følgende resolusjon: 

Norges Døveforbund krever en lovendring hvor det stilles krav til undertekster på alle plattformer, 
døgnet rundt. Dette skal gjelde tradisjonelle plattformer som lineær-TV og nyhetssider på internett, 
men også kanalenes plattformer på nett-tv og sosiale medier. 

Norges Døveforbund ønsker oppheving av ordlyden i dagens Kringkastingsloven som begrenser 
undertekster til primærtid (kl 18.00-23.00) i ukedager. Undertekst er ikke bare for døve og hørselshemmede, 
men kommer hele samfunnet til gode. Derfor må det være tilgjengelig teksting døgnet rundt og i helger, 
samt inkludere nyhetskanalers plattformer på nett-tv og sosiale medier. 

Flere land har allerede fått dette på plass, men Norge henger etter. Tiden er derfor overmoden for at Norge 
også får lovfestet dette kravet. 
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På vegne av landsmøtet i Norges Døveforbund: 
Forbundsleder         Generalsekretær 

Avstemning 

 
Sak 13. Fastsettelse av neste landsmøte. 
Det har kommet inn et forslag fra Møre og Romsdal Døveforening om å ha landsmøte i Ålesund. 
Forrige gang det var i Ålesund var i 2007. Foreslått datoer er 20.-22. mai eller 10.-12. juni 2022. Det 
er ikke langhelg da.  
 

Uttalelse fra forbundsstyret: 
Støtter dette. Videre så støtter forbundsstyret at det ikke skal være i langhelg, men foreslår at 
forbundsstyret får fullmakt til å innlede videre dialog med Møre- og Romsdal Døveforening om å 
finne en passende møtedato og det skal ikke bestemmes på landsmøtet. Det av hensyn til ledig 
kapasitet på hotell og andre faktorer. De som har ansvaret for det skal ta hensyn til at det skal ikke 
være i en langhelg.   

Avstemning  

 

Vedlegg 
1. Årsregnskap 2018 
2. Vedtektene sist godkjent 2016 
3. Samarbeid mellom NDF, NDFU og BliHørt! Innsendt av NDFU 
4. Forslag til nytt medlemssystem, innsendt av NDFU 
5. Fordeling av kontingent, innsendt av NDFU 
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Vedlegg 1:  
Regnskap for 2018 
 

 
 
 



 

79 
 

 
 
 
 
 



 

80 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 
 

 

 



 

83 
 

 

 
 



 

84 
 

 



 

85 
 

 
 
 



 

86 
 

 
 
 
 
 



 

87 
 

 
 



 

88 
 

 



 

89 
 

 



 

90 
 

 



 

91 
 



 

92 
 

 
 
 
 
 
 



 

93 
 

Vedlegg 2:  
Vedtekter for Norges Døveforbund 
(etter siste endringer på Landsmøtet 2016)  
  
§ 1. Navn   
Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 
1977 ble navnet endret til Norges Døveforbund.   
  
 
§ 2. Formål   
NDF er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon, som skal arbeide for å bedre 
døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i samfunnet. NDF er også en språkpolitisk 
organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i 
samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i 
samfunnet.  
  
 
§ 3. Oppbygging   
Organisasjonens oppbygging er følgende:   

• Landsmøtet   
• Forbundsstyret   
• Lokallagene   

  
Lokallagene(døveforeninger/fylkeslag) er å anse som selvstendige rettssubjekter og økonomiske 
enheter, der lokallagets styre i hvert tilfelle hefter for økonomiske disposisjoner og inngåtte 
avtaleforhold.  
  
 
§ 4. Medlemskap   
Som medlem kan opptas enhver person som vil støtte forbundets formål. Medlemskap i NDF gir 
rett til medlemskap i lokallag. Medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale, og forslagsrett, 
stemmerett og rett til å la seg velge til lokale og sentrale verv. Medlemskap i NDF medfører 
likebehandling i alle lokallag tilsluttet NDF. Unntak er ved økonomiske tilskudd som kan være 
geografisk betinget. Organisasjoner og bedrifter kan tegne medlemskap i NDF, men ikke delta i 
forbundets besluttende organer.  
  
 
§ 5. Medlemskontingent   
Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet (jfr. §10.2)   
Familiemedlemsskap betaler redusert kontingent og har samme rettigheter som full 
betalende medlemmer.  
  
 
§ 6. Stemmerett   
Alle individuelle medlemmer i NDF som har gyldig medlemskap i et lokallag og er uten skyldig 
kontingent pr 1. januar har stemmerett på sitt lokallags årsmøte, og kan velges som delegat til 
årsmøter/landsmøter. Medlemmer av NDF velger selv i hvilken forening de vil ha stemmerett.   
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§ 7. Valgbarhet   
Ansatte i forbundets sentraladministrasjon er ikke valgbare. Styremedlemmer som ansettes i NDF 
sentralt må øyeblikkelig tre ut av sine verv, og erstattes med varamedlem. Ved utelukkelse, 
utmeldelse eller skyldig kontingent fratrer vedkommende sitt valgte tillitsverv.  
  
  
§ 8. Inhabilitet   
Forbundsstyremedlemmer som er ansatt i en av NDFs enheter/stiftelser, er inhabil i saker som 
direkte angår deres styre / arbeidsplass.  
  
 
§ 9. Eksklusjon   
Forbundsstyret har rett til å ekskludere medlemmer og lokallag som handler i strid med 
forbundets formål, vedtekter og vedtak som er gjort av ansvarlige organer innen organisasjonen. 
Eksklusjon av enkeltpersoner kan skje etter innstilling fra lokallag. Før beslutning om eksklusjon 
treffes, skal vedkommende medlem/lokallag gis anledning til å uttale seg. Avgjørelser kan 
appelleres til vedtektskomiteen.  
  
 
§ 10. Landsmøte   
Landsmøtet i NDF er organisasjonens høyeste myndighet. Det utarbeider handlingsplan, 
ideologiske visjoner og strategi, og tar avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker som ikke kan 
avgjøres av andre ledd innen forbundet. Landsmøtevedtak kan bare endres på senere 
landsmøter.  Landsmøte holdes innen utgangen av juni hvert 3. år. Forbundsstyret innkaller til 
landsmøte med fire måneders varsel, sammen med foreløpig dagsorden og opplysning om 
tidsfrister. Saker som ønskes behandlet på landsmøte, skal være innsendt til forbundet senest to 
måneder før landsmøtet. Unntak er lovforslag, som skal sendes lovkomiteen v/forbundskontoret 
senest tre måneder før landsmøtet. Forslag som mottas etter fristenes utløp, blir ikke 
behandlet. Forbundet sender den endelige dagsorden og saksliste sammen med 
tilhørende sakspapirer, forbundets årsmeldinger og reviderte regnskap til lokallagene, 
fylkeslagene og andre som inviteres til landsmøtet, minst en måned før landsmøtet skal holdes.   
  
 
§ 10.1 Landsmøtets representanter  
Lokallagene velger representanter til landsmøtene etter medlemstall per 31. desember foregående 
år. Antallet regnes ut på følgende måte:  

• Til og med 100 medlemmer: maks 2 representanter  
• 101-300 medlemmer, maks 3 representanter  
• Over 300 medlemmer, maks 4 representanter.  

 
Landsmøtets forhandlinger er åpne for alle, men bare forbundsstyrets valgte representanter, 
lokallagenes valgte representanter, og to valgte representanter fra Norges Døveforbunds Ungdom 
(NDFU) har stemmerett, dog har forbundsstyrets medlemmer ikke stemmerett ved behandling av 
regnskap og beretning. Ansatte i forbundet og representanter for dets enheter har tale- og 
forslagsrett, men ikke stemmerett. Andre kan også gis tale- og forslagsrett.   
 
Representantenes fullmakter må være innsendt til forbundsstyret senest 5 uker før landsmøtet. 
Ingen representant kan ha mer enn én stemme.  
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§ 10.2. Saksliste for landsmøtet   
Landsmøtet behandler:   
1. Godkjenning av fullmakter, etter innstilling fra forbundsstyret.   
2. Valg på 1. og 2. møteleder (ikke representanter).   
3. Valg på protokollkomité (3 av de valgte representantene).   
4. Valg på tellekorps (3 personer uten stemmerett).   
5. Godkjenning av dagsorden og saksliste.   
6. Forbundsstyrets årsmelding for 3 år.   
7. Forbundets regnskap for 3 år, som skal legges fram sammen med melding fra revisor og 
bilagsrevisor.   
8. Handlingsplan  
9. Innkomne lovforslag   
10. Andre innkomne forslag.   
11. Fastsettelse av medlemskontingent.    
12. Valg for 3 år pkt. a-g.  

a) Forbundsleder  
b) 6 styremedlemmer.  
c) 1., 2. og 3. varamedlem til styret.  
d) Statsautorisert eller registrert revisor for tre år. Landsmøtet kan gi forbundsstyret 
fullmakt til å velge revisor.   
e) Bilagsrevisor og varabilagsrevisor.  
f) Vedtekts komité (3 medlemmer og 2 varamedlemmer)  
g) Valgkomite (3 medlemmer og 2 varamedlemmer) som skal forberede valgene til neste 
landsmøte  

14. Fastsettelse av neste landsmøte.   
  
 
§ 10.3. Landsmøtets avstemninger   
a) Vedtaksforslag må oppnå minst 2/3 av det samlede antall stemmer for å bli vedtatt.   
 
b) Andre forslag og saker avgjøres med absolutt flertall (mer enn 50 prosent av de avgitte 
stemmene).   
 
c) Personvalg skal skje skriftlig, når det er flere enn ett forslag. Det kan foretas   
bundet omvalg mellom de kandidatene som ikke oppnår det nødvendige antall   
(minst 50 %) av stemmene.   
 
d) Landsmøtets dirigent leder hele landsmøtet, inkludert valg, i samarbeid med   
tellekorps.   
  
 
§ 10.4. Landsmøtets protokoll   
Forbundets generalsekretær har ansvaret for at det blir ført protokoll på landsmøtet. Den skal 
inneholde alle vedtak, intensjoner og klare ønsker som fremkommer og skal være retningsgivende 
for det videre arbeidet.   
 
Protokollen skal godkjennes og være underskrevet protokollkomiteen og sendes lokallagene og 
andre innen tre måneder etter landsmøtet. Dersom det ikke er kommet innsigelser til protokollen 
innen 6 måneder anses den for godkjent.   
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§ 11. Ekstraordinært landsmøte   
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når forbundsstyret finner behov for det, eller når minst 1/3 
av lokallagene krever det.   
 
Innkallingen skal skje med 1 måneds varsel. Representasjonsreglene er de samme som ved 
ordinært landsmøte. Frist for innsending av forslag er to uker før det ekstraordinære landsmøtet.   
På ekstraordinært landsmøte kan behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Protokoll 
føres etter samme regler som ordinært landsmøte, dersom ikke annet vedtas.   
  
  
§ 12. Forbundsstyret   
Forbundsstyret består av forbundslederen, de av landsmøtet valgte (6) representanter og ansattes 
representant. Disse konstituerer seg straks etter landsmøtet. I tillegg møter 
generalsekretæren med tale- og forslagsrett. En representant fra NDFU har fast styreplass 
med stemmerett. Det skal være flertall av døve og hørselshemmede og deres pårørende i alle 
styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt.  
 
Styret er vedtaksdyktig når minst fem stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet har 
forbundsleder dobbeltstemme. Alle saker avgjøres ved vanlig flertall.   
Møter blir holdt så ofte det er nødvendig av hensyn til saksmengden, dog minst 4 ganger årlig, eller 
når forbundslederen eller minst halvparten av styret finner det nødvendig. Generalsekretæren har 
ansvar for at det blir ført protokoll fra styremøtene.  
  
  
§ 13. Forbundsstyrets oppgaver   
Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene og står ansvarlig overfor 
landsmøtet.  
  
Styret skal   

• lede forbundets virksomhet i samsvar med forbundets vedtekter og landsmøtevedtak   
• behandle årsmelding, regnskap, budsjett og strategier.   
• videre ha ansvaret for oppfølgingen av handlingsplanen.  

 
Styret ansetter generalsekretær, og utarbeider instruks for stillingen og trekker opp retningslinjer 
for arbeidet.  
 
Styret velger representanter til styrende organer for enhetene opprettet av forbundet, til nordiske 
og internasjonale kongresser og andre fora der det er naturlig at NDF er representert.  
Styret oppretter også utvalg for spesielle arbeidsoppgaver og utarbeider mandat for disse.  
  
  
§ 14. Arbeidsutvalget   
Forbundets arbeidsutvalg (AU) består av forbundets leder, nestleder og generalsekretær (uten 
stemmerett). Styret oppnevner en vararepresentant. AU holder møter etter behov.   
Generalsekretæren har ansvar for at det blir ført protokoll fra møtene.   
  
 
§ 15. Arbeidsutvalgets oppgaver   
AU tar avgjørelse i saker som styret har gitt det mandat til, og ellers i saker som ikke naturlig krever 
behandling av hele forbundsstyret. AU skal følge opp saker som forbundsstyret har vedtatt, ved å 
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fungere som pådriver overfor administrasjonen og evt. andre utøvende organer.  AU kan også 
pålegges å forberede enkelte saker til styremøtene.  
  
  
§ 16. Forbundslederens oppgaver   
Forbundslederen har det overordnede ansvaret for at forbundet ledes i samsvar med gjeldende 
vedtekter og vedtak.  
Lederen skal jevnlig gå gjennom forbundets handlingsplan, og sammen med generalsekretæren og 
styret foreta prioriteringer og planlegge framdrift. Lederen innkaller til og leder styre- og AU-
møtene.  
  
Lederen har ansvaret for at generalsekretæren fungerer i samsvar med sin instruks.   
I lederens fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver.   
  
  
§ 17. Generalsekretær   
Generalsekretæren har ansvaret for den daglige administrasjon og forretningsmessige ledelse av 
forbundet.  
  
  
§ 18. Landsråd   
Landsrådet består av forbundsstyret og fortrinnsvis lederne av lokallagene, enhetene og 
underutvalg opprettet av NDF. Landsrådet har en rådgivende funksjon.  
Saker som antas å ha stor betydning for forbundets fremtid, tas opp i landsrådet.  
Det innkalles til landsråd de årene det ikke er landsmøte, eller når forbundsstyret finner det 
nødvendig.  
  
  
§ 19. Regnskap og revisjon   
Forbundets regnskap revideres av statsautorisert eller registrert revisor, valgt på  
landsmøtet. Landsmøtet kan gi forbundsstyret fullmakt til å velge revisor. Bilagsrevisor skal 
gjennomgå regnskapsbilagene i samsvar med sin instruks. Regnskapene avsluttes pr. 31. 
desember hvert år. De nødvendige regnskaps- og økonomifullmakter utstedes av forbundsstyret.  
  
 
§ 20. Valgkomiteen   
Forbundets valgkomite består av 3 medlemmer, valgt ved avslutningen av landsmøtet. Komiteen 
konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder. Valgkomiteen skal, ut fra sin instruks, arbeide 
for å finne kvalifiserte medlemmer fra et bredt sammensatt fagfelt og som er villig til å ta imot valg. 
Lokallagene får en frist til å komme med forslag. Ut fra de innkomne forslag og komiteens eget 
arbeid, setter komiteen opp sitt forslag og kunngjør dette senest tre måneder før landsmøtet. 
Lokallagene får en ny frist på landsmøtet til å fremlegge nytt forslag, og forslaget må være 
underskrevet av 3 representanter. Valgkomiteens forslag, samt de forslagene som er kommet inn 
før annonsert siste frist, utgjør valgbare kandidater.  
 
 
§ 21. Vedtektskomiteen  
Vedtektskomiteen, som består av tre medlemmer, konstituerer seg selv ved å velge leder. Forslag 
til vedtektsendringer skal sendes vedtektskomiteen via forbundskontoret innen den oppgitte 
fristen og behandles av komiteen før forslagene sendes forbundet og lagene. Komiteen legger frem 
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forslagene på landsmøtet. Vedtektskomiteen skal få seg forelagt lokallagenes vedtekter til 
gjennomsyn, for å påse at disse ikke er i strid med NDF’s formål og vedtekter.   
Komiteen har også som oppgave å vurdere eventuell uenighet i forbundsstyret om fortolkning av 
vedtektene.  Komiteen er appellorgan i eksklusjonssaker.   
  
 
§ 22. Vedtektsfortolkning   
Spørsmål om fortolkning av forbundets vedtekter og instrukser mellom landsmøtene, avgjøres av 
forbundsstyret etter at det først er innhentet uttalelse fra vedtektskomiteen. Slike avgjørelser kan 
appelleres til ordinært landsmøte.   
  
 
§ 23. Vedtektsendringer   
Endringer eller tillegg til forbundsvedtektene kan bare vedtas på ordinært landsmøte, etter at 
forslag er satt fram i samsvar med § 10. Vedtak må, for å være gyldige, oppnå minst 2/3 av det 
samlede antall stemmer.  
  
 
§ 24. Oppløsning av forbundet   
Oppløsning av forbundet kan bare skje på ordinært landsmøte, og må da vedtas med   
minst 3/4 av det samlede antall stemmer, gjennom to landsmøter med seks måneder i mellom.  
Hvis oppløsning blir vedtatt, skal alle forbundets midler avsettes til et fond til beste for døve og 
hørselshemmede i landet. Dette fondet skal administreres av et styre oppnevnt av landsmøtet der 
oppløsning ble vedtatt.   
  
  
§ 25. Lokallagenes vedtekter   
Lokallagene fastsetter selv sine vedtekter, som så oversendes NDF’s vedtektskomité via 
forbundskontoret. Vedtektskomiteen skal påse at vedtektene er i samsvar med NDFs vedtekter, 
særlig for formål, medlemskap, kontingent og oppløsning.    
  
 

Lokallagene  
  
Formål   
…. døveforening skal i sitt område arbeide for å fremme NDF’s formålsparagraf.   
  
Medlemskap  
Medlemskap i NDF medfører likebehandling i alle lokallag tilsluttet NDF. Unntak er ved 
økonomiske tilskudd som kan være geografisk betinget.  
  
Kontingent  
Medlemskontingent fastsettes av NDFs landsmøte.  
  
Oppløsning    
Ved oppløsning av lokallag, tilfaller alle deres verdier NDF. Det oppløste lagets verdier skal 
oppbevares særskilt i 10 år. Hvis det i løpet av denne tiden blir opprettet et nytt lokallag i samme 
distrikt, med tilsvarende formål og laget blir tilsluttet NDF, skal verdiene overføres til dette laget. 
Ellers står det fritt for NDF å disponere verdiene når de 10 årene er gått.   
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Ved oppløsning av lokallag, og annet tilsluttet NDF, skal protokoller, dokumenter og papirer av 
døvehistorisk interesse overlates NDF for betryggende oppbevaring.  
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Vedlegg 3: 
Samarbeid mellom NDF, NDFU og BLI HØRT! 



 

101 
 



 

102 
 



 

103 
 



 

104 
 



 

105 
 

91

160

252 261

330 353
327

301

106

24
78

0
50

100
150
200
250
300
350
400

0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90-99 år Ikke
oppgitt

Medlemmer i Norges Døveforbund pr 2018

Vedlegg 4:  
Nytt medlemssystem 
 Forslag fra Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
De nye medlemskontingentene etter landsmøtet i 2016 har ikke hatt ønsket effekt. Vi har fått noen 
flere familiemedlemskap, men det har blitt vanskeligere å rekruttere nye medlemmer – særlig 
unge. I 2017 og 2018, da dagens priser trådte i kraft, så vi at flere unge og eldre meldte seg ut av 
NDF(se figur Utmeldinger). Siden sist landsmøte har NDF registrert få innmeldinger av 
familiemedlemskap, enn det som egentlig var forventet. Det er også for få innmeldinger av helt nye 
medlemmer, som ungdommer og studenter. 
 
 
 
 
 
 

Ungdom (0-30) Eldre (60+) 
523 22 % 758 33 % 



 

106 
 

0

10

20

30

0 - 12 13 - 17 18 - 30 31 - 50 51- 62 63 -

Utmeldinger 2016 - 2018

2016 2017 2018
0

20

40

60

80

100

0 - 12 13 - 17 18 - 30 31 - 50 51- 62 63 -

Nye medlemmer 2016 - 2018

2016 2017 2018

Det er flere årsaker til at et nytt medlemssystem er nødvendig:  
 
• Eldre medlemmer av organisasjonen går bort 

Regnskapsfører i NDF beregner at de neste 5-6 årene kan vi komme til å miste opptil 1000 
medlemmer bare pga høy alder. NDFU får ofte tilbakemeldinger om at det er for dyrt for 
ungdommer og studenter. Det er vanskelig å rekruttere – særlig for NDFU. Dette skaper et 
«ungdomshull» blant NDFs medlemmer til og med 30 år (se figur 3). 
 

• Stillestående medlemstall = mindre tilskudd 
NDF er totalt avhengig av BUFdirs årlige tilskudd og deres poengsystem baserer seg svært mye 
på medlemstallene når de fordeler midler. Hvert år blir det flere organisasjoner som kjemper 
om de samme BUFdir-midlene. Det betyr at NDF må øke medlemstall tydelig hvert eneste år – 
hvis ikke vil tilskuddet reduseres. Dette har NDF allerede merket: NDF har siden 2015 fått 
redusert tilskudd fra BUFdir med totalt over en million kroner. NDF må kompensere for disse 
kuttene gjennom å rekruttere flere medlemmer – økonomien er nå på et helt kritisk nivå. 
 

• Enklere for administrasjonen OG døveforeningene 
I medlemssystemet vårt er det ofte opptil 18 ulike kategorier for medlemsansvarlig å holde styr 
på og gjør det vanskelig å ha oversikt. Dette skaper også mye utfordringer i arbeidet til 
administrasjonen og de ulike foreningene. NDFs medlemsansvarlig, Bibbi Hagerupsen, 
bekrefter at et nytt medlemssystem er nødvendig. Det vil gjøre det langt lettere å rekruttere 
medlemmer – noe som er absolutt nødvendig for at NDF skal klare å gjennomføre 
handlingsplanen sin. 

  
NDFU foreslår derfor følgende forslag for landsmøtet: 
 
Nytt system for medlemskategorier: 

Ordinært medlemskap 31 år og eldre  300 kr 

Rabattert medlemskap 0-30 år   150 kr 

 
Dette systemet vil være bedre for unge, studenter, pensjonister, enslige, aleneforeldre og par uten 
barn. I dagens system blir for eksempel samboere/ektepar «straffet» med høyere medlemsavgift 
dersom de ikke har barn. Husstander hvor to voksne over 30 år har to barn eller flere får maksimalt 
50 kroner økning pr barn som legges til. 
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Eksempler på hvordan et nytt system løser 
medlemskap for: 
 

Par uten barn 
• To seniorer 

Nåværende: 350 + 350 = 700 kroner 
Nytt:   300 + 300 = 600 kroner  
                           (100 kroner lavere) 
 

• To voksne samboere/ektepar (begge over 30) 
Nåværende 450 + 450 = 900 kroner 
Nytt  300 + 300 = 600 kroner  
                           (300 kroner lavere) 
 

• To samboende/gifte studenter (begge over 30) 
Nåværende 450 + 450 = 900 kroner 
Nytt  300 + 300 = 600 kroner  
                           (300 kroner lavere) 
 

Unge aleneforeldre 
• En voksen (t.o.m. 30) og et barn (t.o.m. 30) i samme 

husstand 
Nåværende:  350 + 100 = 450 kroner 
Nytt:  150 + 150 = 300 kroner  
                           (150 kroner lavere) 
 

• En voksen (t.o.m. 30) og to barn(t.o.m. 30) i samme 
husstand 
Nåværende:  350 + 100 + 100 = 550 kroner 
Nytt:  150 + 150 + 150 = 450 kroner  
                           (100 kroner lavere) 
 

Eldre aleneforeldre 
• En voksen (over 30) og et barn (t.o.m. 30) i samme 

husstand 
Nåværende:  450 + 100 = 550 kroner 
Nytt:  300 + 150 = 300 kroner  
                           (250 kroner lavere) 
 

• En voksen (over 30) og to barn (t.o.m. 30) i samme 
husstand. 
Nåværende:  450 + 100 + 100 = 650 kroner 
Nytt:  300 + 150 + 150 = 600 kroner  
                           (50 kroner lavere) 
 

Samboende foreldre 
• To voksne(over 30) og et barn (t.o.m. 30) i samme 

husstand 
Nåværende: 450 + 200 + 100 = 750 kroner 
Nytt: 300 + 300 + 150 = 750 kroner  
                           (ingen forskjell) 
 

• To voksne(over 30) og to barn (t.o.m. 30) i samme 
husstand 
Nåværende: 450 + 200 + 100 + 100 = 850 kroner 
Nytt: 300 + 300 + 150 + 150 = 900 kroner  
                           (50 kr økning) 

 

Dagens medlemskategorier 
 

1. Medlem senior 62 år +*.                     350kr 
2. Enkeltmedlem 27 – 61 år*  450kr 
3. Ungdomsmedlem 13-26 år*  350kr 
4. Barnemedlem 0-12 år*  100kr 
5. Familiemedlemskap 1: En voksen og et ubestemt 

antall barn under 26 år i samme husstand.  
 

1) Enkeltmedlem  450 kr.  
2) Hustandsmedlem  100 kr per medlem. 

 
6. Familiemedlemskap 2: To voksne (samboer/ektefelle) 

og et ubestemt antall barn under 26 år i samme 
husstand.  
 

1) Enkeltmedlem  450 kr.  
2) Familiemedlem  200 kr.  
3) Hustandsmedlem  100 kr per medlem.  
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Vedlegg 5:  
Fordeling av kontingent  
 
Forslag fra Norges Døveforbund Ungdom 

Til tross for at NDFU står for alt nasjonalt barne- og ungdomsarbeid i NDF og rekruttering til 
fremtidens døveorganisasjon, mottar NDFU ingenting fra NDFs kontingent til sitt arbeid. NDFUs 
eneste inntektskilde pr 2019 er BUFdir – og her er vi helt avhengig av å klare å opprettholde 4 
lokallag for i det hele tatt å motta noe som helst til vårt arbeid.   
  
I dag fordeles kontingent 56% til NDF og 44% til lokallag. Ingenting av dette er øremerket barne- og 
ungdomsarbeid til tross for at alle foreningene sliter med rekruttering av og engasjement fra unge. 
NDFU ser med alvor på dette, og er bekymret for manglende satsing på studenter, barn og unge og 
oppvekst. På sikt vil fortsatt manglende satsing på barn og unge, samt manglende rekruttering føre 
til en ungdomskrise i organisasjonen.   
  
Derfor foreslås følgende:  
Kontingent innbetalt av barne- og ungdomsmedlemmer samt studenter, skal gå til NDFUs arbeid.  
 
Der skal det fordeles 56% til NDFUs administrasjon og 44% til ungdomsklubben/studentforeningen 
i det aktuelle lokallaget. Dersom lokallaget ikke har ungdomsklubb, skal disse midlene øremerkes 
barne- og ungdomsarbeid i den aktuelle foreningen.  
 
 
Dersom NDFU blir en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon i løpet av landsmøteperioden 
foreslås følgende fordelingsnøkkel ved ungdomsmedlemskap:  
  
Nåværende medlemskontingent  
350 kroner fordeles 100 kroner til NDF, 150 kroner til NDFU og 100 kroner til lokallagets 
ungdomsklubb/ungdomsarbeid  
  
Dersom nytt forslag til landsmøtet blir vedtatt  
150 kroner fordeles 50 kroner til NDF, mens resterende fordeles 56% til NDFUs administrasjon og 
44% til lokallagets ungdomsklubb/ungdomsarbeid.   
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Uttalelse fra forbundsstyret: 
Det er vår erfaring at mange melder seg ut fordi det er for dyrt å betale medlemskontingenten.  
Vi ser at mange melder seg inn når vi har medlemskampanje, men også at de melder seg ut ved 
ordinær medlemspris. Dersom vi kan tilby 2 (to) medlemskategorier, som vedlagte forslag, vil det bli 
mye lettere for medlemsansvarlige å jobbe med medlemsregisteret, enn mot dagens 9 (ni) 
forskjellige medlemskategorier.  
 
Økonomisk konsekvens: 
 
Billigere medlemskontingent = Reduksjon på rundt kr 217.000 kr samlet. 
Dette utgjør for NDF kr 178.000.  
NDFU (t.o.m 30 år) kr 39.000. 
 
NDF har i dag mange eldre medlemmer og få unge. Ca. 77 %/23 %. Omgjort til medlemsbeløp blir 
gapet enda større da unge betaler lavere medlemskontingent, ca. 86%/14 %. 
 
Prisreduksjon = fører til at vi må få inn 855 nye medlemmer for å opprettholde dagens omsetning på 
kr. 824 tusen (2018 tall). 
 
Tabell på hvordan det kan bli seende ut: 

Medlemskontingent og endringer ved prisreduksjon   

    2018 - tall Ved ny prisstruktur av medlemskontingent 
Antall 
medlemmer i 
NDF  2284      

Inntektsreduksjon dersom ny 
medlemspris 

Ant. nye medl. for å 
opprettholde 2018 
innbetaling. 

       Ny pris     

NDFU  523  117 675* 14% 150 78 450 -39 225  261 

Uten NDFU 1761 706 610 86% 300 528 300 -178 310  594 

Innbetaling   824 285     631 200 - 217 535  855 

* Av unge (NDFU) så er det her tatt 50 % fordeling av de som betaler kr 100 og kr 350 med dagens system.  
 
 
Forbundsstyret ber landsmøtet om å tenke langsiktig og strategisk. Forbundsstyret tror at med nytt 
foreslått system vil det gi oss flere medlemmer. Hovedproblemet for NDF er at medlemsantallet i dag 
består av mange eldre. Kraftig medlemsfrafall kan bli utfallet om få år, om man ikke klarer å få inn 
den yngre garde som er fremtiden vår.  
 
Vi taper nok penger kortsiktig, men at det vil kunne økes på sikt, tror vi er reelt. Vi får mer penger fra 
Bufdir per medlem. 
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NORGES DØVEFORBUNDS LANDSMØTER 
Norges Døveforbund ble stiftet pinseaften 1918 - 18. mai - i Trondheim. Første landsmøte ble så holdt i 
Bergen 1920, og både dette og landsmøtene de følgende årene ble lagt til ferietiden, for at færrest mulig 
skulle ha problemer med å delta. I 1972 begynte man en ny praksis, å legge landsmøtene til langhelger i 
forbindelse med vårlige høytider. 
 
Den første tiden var regelen at landsmøte skulle holdes minst hvert 3. år. Det ble en del uregelmessigheter, 
men nå er det fastsatt i forbundets lov at landsmøte skal holdes annethvert år. - Det er også holdt to 
ekstraordinære landsmøter, som vi her tar med i oversikten, fordi de hadde landsmøte-status. Hoppet fra 
1939 til 1946 har sammenheng med problemene under 2. verdenskrig. 

 
  

1920: 01) Bergen 9.-10. juli 1978: 22) Sandefjord 4.-6. mai 

1924: 02) Trondheim 25.-26. juli 1980: 23) Tromsø 27.-28. juni 

1928: 03) Oslo 2.-4. august 1982: 24) Stjørdal 20.-22. mai 

1930: 04) Bergen 18.-19. juli 1983: Oslo 2.-4. september (ekstraord. landsmøte) 

1933: 05) Larvik 25.-27. august 1984: 25) Kristiansand 31. mai - 3. juni 

1936: 06) Stavanger 24.-25. juli 1986: 26) Bergen 8.-10. mai 

1939: 07) Larvik 20.-23. juli 1988: 27) Trondheim 12.-15. mai 

1946: 08) Drammen 10.-14. juli 1989: Ål 16. juni (ekstraord. landsmøte) 

1948: 09) Trondheim 12.-18. juli 1990: 28) Geiranger 24.-27. mai 

1950: 10) Bergen 6.-9. juli 1992: 29) Drammen 12.-14. juni 

1953: 11) Bodø 9.-11. juli 1994: 30) Stavanger 2.-4. september 

1956: 12) Skien 11.-15. juli 1996: 31) Bodø, 14.-16. juni 

1959: 13) Stavanger 9.-12. juli 1998: 32) Oslo, 2.-4. oktober 

1962: 14) Hamar 11.-15. juli 2000: 33) Langesund, 26.-28. mai 

1964: 15) Oslo 8.-10. juli 2001: 34) Sarpsborg, 21.-24. juni (Kongress i forkant av landsmøtet) 

1966: 16) Drammen 19.-22. mai 2003: 35) Stokmarknes, 29. mai-1. juni 

1968: 17) Trondheim 11.-13. juli 2005: 36) Bergen/Newcastle, 19.-23. mai 

1970: 18) Haugesund 9.-11. juli 2007: 37) Molde, 15.-17.juni 

1972: 19) Halden 28.-30. april 2010: 38) Tromsø, 4.-6.juni 

1974: 20) Ålesund 23.-25. mai 2013: 39) Stavanger, 31.mai – 2.juni 

1976: 21) Sandnes 27.-29. mai 2016: 40) Oslo, 27.-29.mai 

  2017:   Oslo, 10. juni (ekstraordinær landsmøte) 

  2019: 41) Trondheim, 30. mai – 2. juni 
 

 
Fra og med 1991 holdes det representantskapsmøter de årene det ikke holdes landsmøte. I 1990 ble første 
forbunds-kongress holdt, i Oslo. Den neste ble holdt i Bergen i 1994, i Trondheim i 1998 og den siste i 
Sarpsborg 2001. Fra og med 2002 holdes Landsråd de årene det ikke er landsmøte.  
Kilde: Andata.no 


