
Oslo Døvehistorielagets 7. årsmøte 
 
Torsdag 30. mars 2022 kl. 18:00 
Møteform: Zoom 
 
Årsmøtet behandler: 
1.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
2.  Valg av møteleder og referent 
3.  Årsberetning 
4.  Årsregnskap 
5.  Budsjett 
6.  Innkomne saker 
7.  Valg av leder, to styremedlemmer og et varamedlem 
8.  Valg av revisor 
9.  Valg av valgkomite 
10. Arbeidsprogram for kommende periode 
 
Stemmerett på årsmøtet har alle betalende medlemmer 
av ODF.  
  



3. ÅRSBERETNING FOR 2021 
Ved valget 15 februar som ble gjennomført via Zoom, ble hele styret gjenvalgt. Trine S. 
Austbø som leder, Karl-Fredrik Robertsen og Stein Erik Wroldsen som styremedlemmer og 
Vidar R. Sæle som vara.  

2021 ble det gjennomført 2 styremøter. Har vært lav aktivitet på grunn av koronaepidemien, 
men har likevel fått gjort noe arkivarbeid. Kommunikasjonen har foregått via Facebook. 

Av fysiske representasjon, var Trine og Vidar til stede 1. juni under nedsettelse av 
snublesteinene til familien Rubinstein, der 2 av familiemedlemmene var døve. Representanter 
av familien uttrykte stor takknemlighet for at vi fra døveforeningen var med. 

Ellers var Beryl K. Ramvik i Oslo 5.-9. juli 2021, for å bistå oss med å rydde og utføre 
arkivarbeid.  

Styret vil også takke Beryl og Ramie P. Legaspi for stor støtte under arbeidet som Oslo 
Døvehistorielag har gjort med skanning og organisering av arbeidet som fortsatt pågår og vil 
pågå fremover. 

 

Oslo 6. februar 2022 

 

Trine S. Austbø Karl Fredrik Robertsen Stein E. Wroldsen  Vidar Sæle  
Leder   Styremedlem         Styremedlem   Varamedlem 
  



4. ÅRSREGNSKAP FOR 2021 
 

 

 

 

  



5. BUDSJETT FOR 2022 
Det er Ikke utarbeidet budsjett da vi har lav aktivitet.  

 

6. INNKOMNE SAKER  
Ingen saker er kommet inn.  

 

7. VALG AV LEDER, TO STYREMEDLEMMER OG ET 
VARAMEDLEM 

 

8. VALG AV REVISOR 

 

9.  VALG AV VALGKOMITE 
 

10. ARBEIDSPLAN FOR 2022 
- Arkivarbeid hver måned så snart koronaepidemien er over. 
- Blå skilt. 
- Besøke Riksarkivet og Oslo byarkiv. 
- 1 uke med dugnad med Beryl K. Ramvik pga etterslep. 
- NDHS og andre eventuelle arrangementer som er aktuelle for ODHL. 

  



Lover for Oslo Døvehistorielag (ODH) 
1. Navn 

Oslo Døvehistorielag ble stiftet 16.januar 2014, er et lag under Oslo Døveforening og er medlem av 
Norsk Døvehistorisk Selskap. 

2. Formål 
Historielagets formål er å arbeide med registrering, innsamling og forsvarlig oppbevaring av alt som 
kan ha døvehistorisk interesse, og slik at dette kan komme til nytte ved utarbeiding av foredrag, 
jubileumsskrifter, bøker m. m. Materialet det er av interesse kan være historiske dokumenter, 
bildemateriell, gjenstander og muntlig historie i tilknytning til døve. Arbeidsområdet er Oslo og 
Akershus.  

3. Eierskap 
Historisk materiale eies av ODF og forvaltes av historielaget. Nye materialer som blir gitt til 
historielaget, skal være ODFs eiendom. 

4. Medlemskap 
Alle medlemmer av ODF er automatisk medlemmer av historielaget.  

5. Styret 
Styret for historielaget består av 3 personer og 1 varamedlem. Leder, registrator og styremedlem. 

6. Årsmøtet 
Årsmøtet holdes hvert år i februar måned.  Innkalling til årsmøtet skjer med 6 ukers varsel i SeHer og 
hjemmesiden til ODF. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være historielagets leder i 
hende senest 2 uker før årsmøtet. 

Årsmøtet behandler: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av møteleder og referent 
3. Årsberetning 
4. Årsregnskap 
5. Budsjett 
6. Innkomne saker 
7. Valg av leder, to styremedlemmer og et varamedlem. 
8. Valg av revisor 
9. Valg av valgkomite  
10. Arbeidsprogram for kommende periode 

 

Stemmerett på årsmøtet har alle betalende medlemmer av ODF.  

 

7. Oppløsning 
Oppløsing av Oslo Døvehistorielag må vedtas med 2/3 flertall blant de tilstedeværende på ordinært 
årsmøte, og etterfølgende årsmøte. Ved oppløsning skal midler og materiell oppbevares på forsvarlig 
måte, etter avtale med ODF, og slik at intet går tapt for framtidig arbeid med døvehistorie i Oslo.  

 

 



 


	Lover for Oslo Døvehistorielag (ODH)

