
Oslo Døves Seniorforening 
Organisasjonsnr. 994 087 916    

Stiftet 13. Mai 1971 
_________________________________________ 

 

50. Årsmøte 2021 
onsdag 17. mars kl. 12.00 

i Døvekirken, Fagerborggt. 12, 0360 Oslo 
 
 

  Dagsorden 
         

1. Åpning ved seniorforeningens leder 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av 2 referenter 
4. Valg av protokollkomite, 2 medlemmer 
5. Valg av tellekorps, 3 medlemmer  
6. Godkjenne dagsorden 
7. Behandle årsmelding 
8. Behandle regnskap og revisors beretning 
9. Behandle innkomne forslag 

10. Fastsette kontingent for Oslo Døves Seniorforening 
11. Vedta budsjett 
12.       Valg 

a) leder 
nestleder 
sekretær 
kasserer 
1 styremedlem 
2 varamedlemmer 

b) Revisor 
c) Bilagsrevisor 
d) Styringsgruppe for 60+ 
e) Valgkomiteen på 3 medlemmer 
f) Andre, som det blir behov for i kommende periode. 

 
Medlemmer som har betalt kontingent for 2020 har stemmerett på årsmøtet.       
Husk å ta med årsberetningen                   Styret 
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7. BEHANDLE ÅRSMELDING 
 
1. STYRETS SAMMENSETNING, KOMITEER O.A. (UTSATT ÅRSMØTE I 2020 PGA. KORONA) 
 
Styret   01. – 03. 2020    Valgt på årsmøtet i mars 2019 
Leder   Bjørn Øystein Strand                            Bjørn Øystein Strand  
Nestleder  Per Chr. Larsen    Per Chr. Larsen 
Sekretær (fung.)  Knut Bjarne Kjøde     Gunhild M. H. Thoresen 
Kasserer  Rolf Smenes                  Rolf Smenes 
Styremedlem  Reidar Brenden                      Reidar Brenden                     
Varamedlemmer Harald Tinnesand    Harald Tinnesand 
         Knut Bjarne Kjøde 
Endringer i styret fra 05.06.19 
Gunhild Haga Thoresen trakk seg fra styret etter eget ønske i slutten av mai, bl.a. for å ha 
fokus på å søke legater i forbindelse med 50-års jubileet i 2021.  På styremøtet onsdag den 5. 
juni 2019 gjorde styret derfor en konstituering, der Knut Bjarne Kjøde overtok sekretær-
funksjonen frem til årsmøtet. 
 
Revisor:   Oslo Døveforening   Torstein Ekerbakke 
Bilagsrevisor:   Trygve Bjerck    Trygve Bjerck 
Turleder:         Styret                  Styret 
 
60+ styringsgruppe:  Bjørg Strand        Bjørg Strand  
    Vidar Gran    Vidar Gran  
    Ragnhild Stenseth   Ragnhild Stenseth 
    Vidar Sæle fra ODF   Vidar Sæle ODF 
 
Valgkomite:    Ragnhild Stenseth   Unni Arnesen              

 Knut B. Kjøde    Ragnhild Stenseth 
  Unni Arnesen    Ottar Thoresen            

 
Kantinemedarbeider: Irmgard (Irmi) Wiatzka                       
            
2. MEDLEMSTATUS 
Dødsfall: Per Arne Paulsen 
  Elsa-Marie Kvalness 
  Gunvald Baade 
  Adriana (Jeanne) Mehlum   
Nye medlemmer: Tor Hammerborg 
 
Utmeldinger: Ingen. 

Status pr. 31.12.2020: 127 medlemmer (130 medlemmer i 2019) 
Medlemskontingent kr. 150,- pr. år. 
Oslo Døves Seniorforening er den største gruppen tilsluttet Oslo Døveforening. 
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Jubilanter i 2020 som fikk gave av seniorforeningen 
 
Alfred Vaclaveck  75 år   Oddny Marie D. Kristensen  85 år 
Renata Mares   75 år   Gunnar Karsten Kvitvær  75 år 
Ørnulf Viggo Holstad  85 år   Ragna Marie Svare   85 år 
Laila Nilsen   75 år   Ruth Holstad    80 år 
Irmgard Ida Wiatzka  70 år   Berit Jarl    80 år 
Julia Moraru Dammen 80 år   Botolf Myrvold   75 år 
Oskar Nilsen   85 år   Birgitte Orholt    70 år 
Signe Kåsene   80 år   Benny Persson   80 år 
Oddveig Nysted  70 år   Laila Rigmor Sigvartsen  80 år 
Ingrid Bodin   70 år 
 
    
3. ÅRSMØTE 
Årsmøte skulle vært holdt onsdag 25. mars i Oslo Døvekirkes lokaler, Fagerborggata 12, men 
måtte utsettes pga. koronasituasjonen, seniorforeningen måtte holde stengt etter 11. mars.  
Tanken var å gjennomføre årsmøtet etter sommerferien.  Men det var fremdeles smitte, og 
smittevernreglene tillot ikke mer enn 34 personer samtidig i døvekirkens lokale.  Styret ble 
derfor enige på styremøtet den 22. juni om å utsette årsmøtet til mars 2021. Som da vil 
behandle årsberetning og regnskap for både 2019 og 2020.  Samtidig ble styret enige om 
fortsette sitt arbeid frem til valget på årsmøtet i 2021. 
 
4. MØTER 
Styret har i perioden avholdt 11 styremøter og behandlet 83 saker. 
Det er også vært jevnlig kontakt med Gunhild Haga Thoresen, prosjektleder for  
50-årsjubileet i mai 2021. 
 
 
5. REPRESENTASJONER 
12. februar:  Møte med LHL Omsorg sammen med Oslo Døveforening, frivilligsentralen, 
døvekirken og Rådgivningskontoret for syn og hørsel.  LHL Omsorg er ny driver av 
St.hanshaugen omsorgssenter. Tema var å bli kjent og diskutere aktiviteter fremover for 
døve beboere, samt styrking av tegnspråkkompetansen blant personalet.  Knut Bjarne Kjøde 
og Bjørg Strand representerte seniorforeningen.    
17. juni:  Ledermøte i Oslo Døveforening.  Tema: Koronasituasjonen og smittevernregler for 
døvekirkens lokaler.  Knut Bjarne Kjøde representerte seniorforeningen. 
16. september:  Samarbeidsmøte med LHL Omsorg, sammen med Oslo Døveforening, 
frivillighetssentralen, døvekirken og rådgivningskontoret for syn og hørsel.  Tema: 
Oppdatering i forbindelse med nedstenging og besøksrestriksjoner pga. koronapandemien, 
samt videre samarbeid om aktiviteter for de døve beboerne.  Knut Bjarne Kjøde og Bjørg 
Strand representerte seniorforeningen. 
14. november: Ledermøte og organisasjonskurs i Oslo Døveforening.  Møtet ble holdt 
digitalt på Zoom.  Tema: Terminliste for våren 2021 og informasjon om planarbeidet for 
Tegnspråkhuset.  Per Chr. Larsen, Rolf Smenes og Knut Bjarne Kjøde representerte 
seniorforeningen. 
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6. SENIORTREFF 
Våre faste treff er hver 14. dag på ulike uker i Oslo Døvekirkens lokaler, Fagerborggata 12.  
Det er godt besøk, ca. 50-70 medlemmer hver gang.  
Åresalg/flaxlodd og bingo er populære aktiviteter som gir oss inntekter.   
På hvert treff har styret gitt informasjon til medlemmene om forskjellige saker, og noen 
ganger får vi besøk av eksterne foredragsholdere.  Representanter fra Oslo Døveforening, 
Døves frivilligsentral og Døvekirken har også kommet og gitt informasjon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Siste seniortreff 11. 
mars, før Norge 
stengte ned pga. 
Korona  
(Foto: Rolf Smenes) 
 

 

 
 
7.  SENIORTREFF I KORONATIDEN 
Året 2020 har vært et spesielt år på grunn av koronapandemien.  Som følge av 
myndighetenes restriksjoner for å hindre smittespredning, har vi måttet leve med 
begrensede muligheter for sosialt samvær og annen aktivitet siden midten av mars. 
Da smitten gikk ned og landet begynte å åpne opp i løpet av sommeren, kunne folk endelig 
samles igjen under strenge smitteverntiltak.  Så onsdag 26. august hadde vi vårt første 
seniortreff siden 11. mars.  Men det måtte skje vekselvis i grupper hver onsdag fra kl. 11 til 
13.  Fordi det i døvekirkens lokaler kunne være maks. 34 personer hver gang, inkludert 
smittevernvakter.  Medlemslisten ble brukt til å sette sammen grupper.   Der er nesten alle 
registrert med mobilnummer, og noen dager før seniortreff hjalp døveforeningen oss med å 
sende ut invitasjon på SMS til gruppen som sto for tur.  De som ikke kunne komme ble bedt 
om å gi beskjed, slik at noen andre kunne overta plassen.  Det fungerte greit. 
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      Seniortreff i grupper (Foto: Rolf Smenes) 
 
Ved ankomst på måtte alle sprite hendene og registreres.  I kirkerommet og menighetssalen 
lå bordene spredt i god avstand til hverandre, og alle måtte sitte på sin valgte plass.  Likevel 
kunne man gå rund og prate med andre på en meters avstand.  Det som skjedde på 
talerstolen i kirkerommet ble filmet av Niels Kristensen og vist på storskjerm i 
menighetssalen, slik at alle kunne følge med. 
I begynnelsen ble det skjenket bare kaffe/te og man måtte ta med egen matpakke.  Men 
etter hvert kunne man kjøpe vafler og spille bingo.  Istedenfor bingobrett, ble det brukt 
ferdigtrykte papirark med tall som kunne merkes av med egen kulepenn og kastes etterpå.  
Vi hadde også et par besøk med foredrag, bla. fra NAV om døgnåpen akutt tolketjeneste for 
hele landet, og fra Døves Media v/Paal Richard Peterson.  
Da gikk seniortreff nesten som normalt igjen, og vi hadde begynt å planlegge kommende 
arrangementer.  Men så økte smitten igjen og seniortreff 4. november ble avlyst.  Siden da 
har vi holdt stengt, og restriksjonene varer fortsatt.  Julehygge 9. og 16. desember samt 
romjulstreff 30. desember ble derfor avlyst.  I skrivende stund vet vi ikke når seniortreff kan 
åpne igjen 
 
 
8. DIGITALT SENIORTREFF 
Da seniorforeningen måtte stenge 11. mars måtte vi tenke nytt og begynte vi med digitalt 
seniortreff før sommeren. Det fungerer sånn at ODF legger ut lenke til Zoom på sin nett og 
facebook-side, der medlemmene kan logge seg på med PC, nettbrett eller mobil hver onsdag 
mellom kl. 10-11 og prate med andre på dataskjermen.  Fra vi åpnet for seniortreff i grupper 
i slutten av august, hadde vi ikke digitalt seniortreff.  Men da smitten økte igjen og vi måtte 
stenge igjen 4. november, har vi fortsatt med digitalt seniortreff.  Antall brukere har variert, 
men vi håper flere vil få opplæring og blir med etter hvert. 
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9. MOTTATT TILSKUDD 
Grasrotandelen, Norsk Tipping: 29.178,86  
Moms kompensasjon 2020: 16.105,- 
Legatmidler, 50 års jubileum: 10.000  
Ingen tilskudd fra Oslo døveforenings felleslegat i 2020 
 
10. ARRANGEMENTER 
15. januar:  Foredrag av kommunikasjonsrådgiver i Norges Døveforbund og redaktør av 
Døves Tidsskrift, Linda Kvaksrud Hansen. Som fortalte om sitt arbeid, NDFs 
informasjonsstrategi og Døves Tidsskrift. 
29. januar:  Foredrag av tegnspråkrådgiver i Språkrådet, Sonja Myhre Holten. Som fortalte 
om Språkrådet og arbeidet med den nye språkloven. 
11. mars:  Planlagt foredrag av Gugga Sønnichsen, om våketjenesten for døve i Danmark, 
måtte avlyses pga. koronasituasjonen.   
30. september: Det kom to personer fra NAV til seniortreff og informerte om ny døgnåpen tjeneste 
for hele landet ved akutt behov for tolk.   
28. oktober:  Foredrag av daglig leder i Døves Media, Paal Richard Peterson.  Som fortalte om 
virksomheten og produksjoner de jobber med.  Han viste også hvordan man kan laste ned og 
se gamle videoopptak i DMTV, på nettsiden dovesmedia.no. 
Planen var at han skulle holde samme foredrag for neste gruppe på seniortreff 4. november, 
men dette måtte avlyses på grunn av korona. 
 
11. KURSER 
 Ål folkehøyskole og kurssenter for døve inviterte til seniorkurs fra søndag 13. til fredag 18. 
desember 2020.  Men det ble utsatt til 2021 pga. koronasituasjonen. 
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12. KULTUR FOR ELDRE DØVE. 
Vi har samarbeidet med Døves Frivilligsentral om faste besøk og aktiviteter for døve beboere 
på St.hanshaugen omsorgssenter.  Men etter 12. mars har dette og mange andre 
kulturaktiviteter for eldre døve ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av 
koronasituasjonen.    
 
13. OSLO DØVE 60+ 
Oslo Døve 60+ er et tiltak som drives i samarbeid med Oslo Døveforening.  Målet er å gi 
personer over 60 år i Oslo et tilbud om fysisk og sosial aktivitet gjennom turer og 
utflukter.  Et tilbud som gir glede i hverdagen og helse for kropp og sjel.  Fysisk aktivitet gir 
store gevinster, både for den enkelte og samfunnet.  
 I år har vi hatt 12 aktivitetsdager med gåturer og museumsbesøk. Følgende aktiviteter var 
bowling, gåtur med kombinasjon med besøk på Kampen Omsorg+, gåtur med tur innom 
forsvarsmuseet, Dronningens Kunststall og Schafteløkken på Frogner.  
Vi hadde 5 aktivitetsdager med siste tur 5. mars, før vi måtte avlyse alle aktiviteter fram til 
sommeren pga. «korona». 
 Etter sommeren begynte vi med aktiviteter fra august av med besøk på Roseslottet på 
Frognerseteren, tur langs Akerselva, Ekeberg/Kværner, Rudstadssaga/Skullerud, Lørenskog, 
Iladalen og Bjørvika/Sørenga. Her hadde vi 7 aktivitetsdager med siste tur 29. oktober, før vi 
måtte avlyse alle aktiviteter ut året pga. «korona». 
 Det har ikke vært lett for oss alle, selv om vi savner hverandre og det å kunne gå tur 
sammen og prate sosialt på tegnspråk. Vi må være tålmodig og følge smittevernreglene, og 
de instrukser vi får fra Idrettskretsen som gjelder for alle 60+ grupper i Oslo. 
 Antall personer som har deltatt: 67 kvinner, 75 menn, i alt 142 personer. Det var 12 turer. 
 
 
 
Tilskudd fra Oslo Idrettskrets for 60+ midler fra Oslo kommune:  kr 32.000 
                                                   Overført midler fra 2019                kr   6.665 
                                           Sum inntekter       kr 38.665 
                                                Sum utgifter 2020        kr 18.617 
                                                Restbeløp overføres til 2021   kr 20.048  
                   
 
14. SLUTTORD 
Dette året har vært preget av Korona, og ble ikke som vi hadde tenkt oss.  Bare to uker før vi 
skulle ha årsmøte 25. mars, ble Norge stengt ned.  Siden da har vi levd med smitteverntiltak 
og begrensede muligheter til å møtes til aktiviteter, reising og sosialt samvær.  Det har vært 
et krevende år for mange av oss. 
Styret har likevel fortsatt sitt arbeid og behandlet løpende saker på styremøter hjemme hos 
leder Øystein Strand.  Dette er vi meget takknemlige for.   
Slutten av august var et stort lyspunkt da vi kunne åpne seniortreff igjen, i grupper på maks. 
34 personer hver onsdag fra kl. 11 til kl. 13.  Dette var en helt ny erfaring for styret å 
håndtere.  Men takket være bruk av SMS og godt samarbeid med de daglige lederne i Odf og 
frivilligsentralen fikk vi det til å fungere.  Stor takk til kjøkkenmedarbeider Irmi Wiatzka og 
alle som stilte opp som smittevernvakt og hjalp til med servering og annet, frem til vi måtte 
stenge igjen 4. november. 
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Heldigvis befinner vi oss i en tid med moderne kommunikasjonsteknologi, der vi kan holde 
kontakt med hverandre gjennom sosiale medier, videosamtaler og digitale seniortreff på 
Zoom.  Men vi er klar over at flere av våre medlemmer ikke har tilgang, enten fordi de ikke 
har smarttelefon eller trenger opplæring for å komme i gang.  Derfor er vi glade for at Oslo 
Døveforening har fått prosjektmidler til oppsøkende virksomhet for eldre døve i Oslo.  
Prosjektleder Vidar Sæle og prosjektgruppen med Niels Kristensen, Kristian Rugseth, Bjørg 
Strand (fra seniorforeningen) og Eldar Grundtvig (fra Rådgivningskontoret for syn og hørsel) 
er allerede i gang med arbeidet.  Styret ser frem til videre samarbeid. 
Takk til alle som har vært med på arbeidet og støttet seniorforeningen økonomisk.  En stor 
takk til Jarle Lid som har laget listen over våre medlemmer som runder år.  Takk for et godt 
samarbeid med Oslo Døveforening og Døves Frivilligsentral. 
I mai 2021 er det 50 år siden seniorforeningen ble stiftet, og jubileumskomiteen med 
Gunhild Haga Thoresen i spissen har vært i gang med forberedelsene en stund og det meste 
er klart.  Men ting er satt på vent pga. Korona, og foreløpig vet vi ikke om det er mulig å feire 
50-års jubileum i mai.  Men det kommer en tid da alt blir normalt igjen, og vi håper på 
fortsatt positiv utvikling for seniorforeningen i jubileumsåret 2021. 
 
 
Øystein Strand  Per Chr. Larsen   Rolf Smenes  Knut Bjarne Kjøde 
Leder   Nestleder   Kasserer  Fung. sekretær 
 
Reidar Brenden    Harald Tinnesand 
Styremedlem    1. varamedlem 
 
 
Alle har signert på Visma sign via bankid. 
 

Seniorforeningens styre.  Foran fra v: Knut Bjarne Kjøde (fung. sekretær), Øystein Strand 
(leder), Rolf Smenes (kasserer).  Bak fra v: Reidar Brenden (styremedlem), Per Chr. Larsen 

(nestleder) og Harald Tinnesand (1. varamedlem).  (Foto: Bjørg Strand). 
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8. BEHANDLE REGNSKAP OG REVISORS BERETNING 

Oslo Døves Seniorforening      Årsresultat 2020 
Resultatregnskap     

    Budsjett:  Budsjett: 

  2020 2019 2020  2021 

Driftsinntekter      
Servering               32 207           73 704            75 000               75 000  
Åresalg                 4 800           24 730            25 000               25 000  
Bingo                 7 440             6 295              6 000                 6 000  
Grasrotandelen              29 179           31 936            35 000               30 000  
Julehygge                         -           37 068            50 000               50 000  
Reisetur (egenandel)                        -           51 450            80 000               80 000  
Felleslegat                         -                     -              2 000                         -  
MVA-komensjasjon              16 105           15 461            12 000               12 000  
Medlemskontingent              13 900           11 500            15 000               15 000  
Diverser               11 800                350              1 000                 1 000  
Renterinntekter                   593             1 488              1 500                         -  
Sum Driftsinntekter            116 023         253 982          302 500              294 000  

       
       

Driftskostnader      
Adminstrasjon -              9 114  -          5 420  -         10 000   -           10 000  
Honorar  -            25 000  -        25 000  -         25 000   -           25 000  
Porto-Gebyr-
Nettgiro -                 298  -               47  -              100   -                500  
Matvarer  -            13 422  -        44 142  -         45 000   -           45 000  
Flax-lodd  -              3 900  -          2 850  -           3 000   -             3 000  
Godtgjørelse -              6 500  -        13 300  -         15 000   -           15 000  
Oppmerksomhet -              3 839  -          5 479  -           5 000   -             6 500  
Julehygge                         -  -        53 355  -         50 000   -           50 000  
Reisertur                          -  -        97 985  -       150 000   -         150 000  
Likemannskurs                        -  -          1 000                      -                         -  
Avsett til jub.50år -            10 000      
Sum Driftskostnader -            72 072  -      248 577  -       303 100    -         305 000  

       

Driftsresultat      
Sum Driftsinntekter            116 023         253 982          302 500             294 000  
Sum Driftskostnader -            72 072  -      248 577  -       303 100   -         305 000  
Årsresultat               43 951             5 405  -              600    -           11 000  
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Balanse:   Oslo Døves Seniorforening pr. 31.12.2020 
      

     2020 2019 
      

Eiendeler     
      

 Omløpsmidler    
      

  Kunder(norsk tipping)           10 226           11 018  
  Kontanter              5 640  -             938  

  
Nordea 
Driftskonto          244 260         196 094  

Sum 
Eiendeler              260 126         206 175  
      

Egenkapital og Gjeld    

 Egenkapital    

  Egenkapital          206 175         200 765  

 
Årsresultat (opptj. 
Egenkapital)           43 951             5 409  

Sum 
Egenkapital             250 126         206 175  
      

 Kortsiktig Gjeld    

 Jubileum 50 år            10 000  0 
SUM Egenkapital og Gjeld           260 126         206 175  
      
      
Oslo 
08.01.2020     
      
Øystein Strand Rolf Smenes Torstein Ekerbakke Trygve Bjerck 
Leder  Kasserer Revisor  Bilagrevisor 

      
Alle har signert på Visma sign via bankid.   
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9. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 

 

 

10. FASTSETTE KONTINGENT FOR SENIORFORENINGEN 

 

 

11. VEDTA BUDSJETT 

 (Se styrets forslag på side 9) 

 

 

 

 
En av gruppene fra seniortreff i høst.  Bildet er tatt av Døves Tidsskrifts redaktør Linda 
Kvaksrud Hansen, som laget reportasje om døve seniorer i koronatiden. 
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12.  VALG SOM LEDES AV VALGKOMITEEN 

 
VALG 2021 

 
 
Styre:      2020     Styre          2021  
                              
Leder   B. Øystein Strand   på valg _____________                                                                                             
      
Nestleder  Per Chr. Larsen   1 år igjen _____________
                                                                                                      
Sekretær   Knut Bjarne Kjøde   på valg    _____________ 
  
Kasserer   Rolf Smenes   på valg        ______________                         
               
Styremedlem Reidar Brenden   1 år igjen     ______________ 
    
Varamedlem Harald Tinnesand   på valg ______________ 
         
Varamedlem          på valg ______________ 
 
 
Revisor  Torstein Ekerbakke               ______________
                                        
Bilagsrevisor Trygve Bjerck     ______________ 
        
Turleder         ______________ 
 
Medhjelper         ______________ 
 
 
60+ styringsgruppe:  
 

Bjørg Strand     ______________ 
 
       Vidar Gran      ______________ 
 
       Ragnhild Stenseth     ______________ 
 
       Vidar Sæle fra Odf     ______________
       
 
Valgkomite      Unni Arnesen     ______________ 
 
      Ragnhild Stenseth                ______________ 
 
      Ottar Thoresen     ______________
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