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Gratulerer med dagen!
Slik gratulerte man hverandre i Bergen Rådhus tirsdag 16. mars 2004.

For første gang har ulike hørselshemmedes organisasjoner samarbeidet om utforming av et veiled-
nings-dokument. Dokumentet tar sikte på å hjelpe dem som har ansvar for å legge til rette forholdene 
for hørselshemmede innbyggere i Bergen kommune og i Hordaland fylke. Det er utarbeidet av Bergen 
Døvesenter, Bergens Hørselslag, Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund og Hordaland 
Døves Fylkeslag. Tilstede under presentasjon og overrekkelsen i Bergen Rådhus var blant annet forbunds-
leder Hanne Kvitvær og generalsekretær Sissel Gjøen i Norges Døveforbund, redaktør Helge Herland 
fra Døves Tidsskrift, samt Liv Skreden fra sekretariatet i Kommunalt råd for funksjonshemmede. Hanne 
Kvitvær mente at veiledningen kunne var et eksempel som andre døveforeninger kunne gjennomføre.

Lillian E. Sætre (leder i Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund, helsebyråd 
Trude Drevland, byrådsleder Monica Mæland og Toralf Ringsø (leder i Bergen Døvesenter).

Foto:  Gunn Kristin Selstad.

Dokumentet ble delt ut til samtlige politikere 
i bystyret, forstod vi. I tillegg er det sendt ut 
til fl ere aktuelle kontakter. Dokumentet kan 
også lastes ned gratis (PDF-fi l) fra døvesenterets 
hjemmeside på internett: www.bgds.no. 

Stopp mobbing!
Årsmøtet i Bergen Døvesenter var blant annet opptatt av at alle skulle føle 
seg vel i døvemiljøet. Det ble nevnt at noen døve som er CI-operert følte 
seg mobbet av enkelte personer. Det vil døvesenteret ikke ha noe av. Derfor 
har styret bestemt seg for å ta saken opp med jevne mellomrom. Man skal 
minne hverandre på at hvert enkelt person er velkommen i døvemiljøet, 
uansett hørselsgrad, uansett om de er CI-operert eller ei. Også uansett om de 
er døve eller hørende! De som føler seg mobbet, kan ta en prat med daglig 
leder, sa styrelederen. Daglig leder er underlagt taushetsplikten, men kan 
prøve å gjøre sitt for å bidra med å stoppe den aktuelle mobbingen. Kanskje 
det også er på andre områder enn bare pga CI noen føler seg mobbet?

Risperlen
Det blir medlemsmøte i døve-
senteret torsdag 1. april 2004 
kl. 18.00. Da skal man disku-
tere feriehjemmet Risperlen. 
Rapport fra branninspeksjon 
5. mars 2004 vil også bli gjen-
nomgått.
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http://www.bergen.kommune.no/info_/ekstern/nyheter/
160304_veileder.html

http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=103

Bergen kommunes web-side: Miljøverndepartementets web-side:

Døvesenteret er opptatt hele uken, fra 
mandag 19. til lørdag 24. april
- men åpen som vanlig torsdag 22. april

Bjørkåsen skole skal stå som vertskap for et nordisk juniorarrangement. 
De skal leie døvesenteret hele uken 19.-24. april. Det vil si at døvesen-
terets lokaler er STENGT for andre aktiviteter (kun kontorene er åpne). 
Men torsdag kveld er storsalen åpen som vanlig, og alle er hjertelig 
velkommen!                                                                       ra.

rens nordiske ungdomsfestival, "Grenseløs Kommunikasjon" som 
sto på programmet. Gjestene fikk presentert forslag til program, 
aktiviteter og festivalplakat. Det ble også arbeidet i grupper, med 
detaljplanlegging av festivalens fire hovedtema: Skulptur, Fakta, 
Drama og Kreativ mat.

Elever og lærere fra alle de nordiske skolene ser med spenning 
fram til vårens begivenhet i Bergen.     Kilde: www.bjørkåsen.no

Fredag 30.januar var Bjørkåsen vgs 
vertskap for koordinatormøte i forbin-
delse med NorsPlus junior prosjektet.
Skoler fra alle nordiske land er med i 
prosjektet, som bl.a. omfatter jevnlige 
elev- og lærerutvekslinger mellom skolene. 
Mange elever på Bjørkåsen har hatt stort 
utbytte av slike utvekslinger, med inntil 2 
ukers varighet.

Denne gangen var det planlegging av vå-
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Hvem sa hva (2)
Den amerikanske språkforskeren Dr. William Stokoe (død 4. 
april 2000, 80 år gammel) var høyt verdsatt både i hjemlandet 
og internasjonalt som en pioner innen lingvistisk forskning på 
tegnspråk. Denne uttalelsen fremsatte han i 1965:

”Studier og forskning førte til at synet på døve endret seg. 
Mens man tidligere mente at døvhet var en defekt som skulle 
rettes, utbredtes den holdning at døvhet er en avvikelse som 
skal aksepteres og at døve kan sees på som en minoritet med 
eget språk og kulur.”

Arne skriver til Budstikken: 
En av mine kolleger på Bjørkåsen, Aud Jensen har 
fått oppdrag til å lage reportasjer om Yrkeskolen for 
døve gjennom årene frem til idag. Vi var på vandring 
på tidligere skolehytta “Henne” på Bondtveit og fikk
dette synet av resten av hytta som forlengst er revet 
ned til grunne. Den andre hytta til tidligere bestyrer-
paret Astrid og Toralf Eng sto der og mye av minnene 
kom frem da vi pleiet hyttene godt hver eneste vår og
stedet hadde en liten fotballplass.

I nabohuset bodde en dame som fortalte litt om stedet 
men kjente lite om at hytten var benyttet av elevene på 
Yrkeskolen for døve.

Så gikk turen til Idrettsklubbens tidligere hytte på 
Totland. Der møtte vi en dame som lurte på hvorfor 
vi tok bilder av huset deres som tidligere var hytte.
Etter litt frem og tilbake ble vi bedt inn hos fru Gullaksen 
som hun heter og familien kjøpte hytten av DIK. Inne var 
det små forandringer med trapp opp til soverommene fra 
storstua. Kjøkkenet var som før,bare litt mer moderne.
Det ble litt ivrig prat mellom oss om hvordan hytten 
ble brukt tidligere og viste gamle bilder slik hytten 
så ut de første årene de bodde der. Egentlig er hytten 
som før utvendig,men at hovedinngang er flyttet til der
hvor utgang fra stuen gikk før.

Vi takket for oss og kjørte videre hjem
Hilsen Arne Nesse

Tidligere "Døvehytta" 
på Totland

Arne Nesse konstaterer at tidligere "døvehytte" er i gode hender.

Besøket i døvesenteret skal telles
Det er 8 år siden vi sist registrerte antall besøkende i døvesenteret. 
Nå skal vi gjøre det igjen, etter ønske av seksjon for kunst og kultur 
ved Bergen kommune. Styret skal prøve å finne ut hvordan tellingen 
skal organiseres. 

Flere nye oppsigelser 
på Vestlandet kompetansesenter
Bjørkåsen verst rammet
Færre elever fører til nye kutt i økonomien, som igjen fører til 
nye oppsigelser. Sjansen for å utvide undervisningstilbudet til 
også å omfatte hørselshemmede barn med norsk som første 
språk, er lik null. Kuttet hindrer forbedringer, kuttet hindrer 
utvikling. Er døveskolen på vei til å dø ut? Bergen Døvesenter 
har sammen med Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 
reagert og protestert kraftig på departementets økonomiske 
tildelingspolitikk i døveskolesaken. 

Døveskolene i tilknytning til Statlig spesialpedagogisk støtte-
system har de siste årene forberedt seg på en utvidelse av 
undervisningstilbud overfor hørselshemmede elever. Vestlandet 
kompetansesenter (VKS), som våre barn naturlig kan knyttes 
til, kom sent i gang med å forberede denne utvidelsen.

Det gikk ut på, i tillegg til å tilby undervisning i og på 
tegnspråk, også å tilby undervisning i norsk som første språk 
og med tegn som støtte i undervisningen. Noen ønsket også mer 
vekt på talespråkopplæring. Elevtallet har de siste årene minket 
og man kom til at mange foreldre til hørselshemmede barn 
ønsket norsk som første språk. I stedet for å velge skoleplass 
på kompetansesentrene der tegnspråk som førstespråk var 
førsteprioritet, fikk flere og flere hørselshemmede barn plass 
på hjemmeskolen. Resultatene varierte veldig fra individ til 
individ. Det er ikke til å se bort fra at en del av disse barna ville 
ha hatt bedre utbytte av å gå på kompetansesentrene. Og vi har 
fått det inntrykk av at en del foreldre i det siste så frem til å 
melde sine hørselshemmede barn på Hunstad skole,som er del 
av VKS. 

Men departementet vender virkelig det døve øret til. 
Brukerrådet – her konsentrerer vi oss om VKS - har i sin 
tid vært oppnevnt for å se på døveskolenes framtid. Man må 
nesten spørre om rådet ble oppnevnt for å pynte på prosessen. 
Med andre ord; man skulle visst ikke høre på dem likevel. 
Brukerrådet har kommet fram til den konklusjon at en utvidelse 
av undervisningstilbudet var den rette veien å gå.

Hele protestbrevet kan leses på internett: www.bgds.no.
Vi kan nesten si at vi er rimelig sikker på at departementet 

- som på sin måte hindrer kompetansesentrenes utvidede tilbud 
- er aktiv med på å skape nye samfunnstapere. Penger spart 
havner med tid og stunder på sosial- og psykiatrisk tjeneste over 
hele landet. Og det blir både dyrt for samfunnet, og katastrofalt 
for mange individer. Det har vi ikke nevnt i brevet, men det er 
grunn til å være meget bekymret...Medlems-

bevis
Har du ikke fått stemplet medlemsbeviset da du betalte kon-
tingent til Norges Døveforbund? Stikk innom kontoret, så skal 
vi få stemplet det. Medlemsbeviset kan du bruke når du skal 
få medlemsfordeler, f.eks. halv pris på fest o.a.
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q Kurset er åpent for alle som kan 
 tenke seg å arbeide som skrivetolker for 
 hørselshemmede.

q Man må ha skrivehastighet på et 
 tastatur, og ha kjennskap til bruk av PC, 

og tekstbehandlingsprogram.

q Kurset vil gi anledning til oppfrisking
 i skrivetolking for de som er utdannet 

som skrivetolker fra tidligere.

q De som ikke er godkjente skrivetolker 
 fra tidligere, vil få mulighet til å få en 
 vurdering om de kan fungere som 
 ufaglærte skrivetolker.

q Kurset er gratis

Foreløpig kursprogram:

Fredag 23. april kl 1000 – 1700
w  Teori
w  Etikk og taushetsplikt
w  Praktiske øvelser

Lørdag 24. april kl 0930 – 1630
w  Brukerfokus
w  Praktiske øvelser

Søndag 25. april kl 0930 – 1630
w  Tolkerolle
w  Praksis
w  Praktisk prøve
w  Evaluering

Skrivetolking er en tjeneste som formidles og gies av Tolketjenesten for døve, hørsel-
hemmede og døvblinde ved Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Skrivetolking benyttes 
av hørselshemmete som har fått nedsatt hørsel i voksen alder, eller av ulike grunner 
ikke benytter tegnspråk. Skrivetolkingen foregår via pc-skjerm og/eller projektor, og 
blir stort sett brukt ved møter og i undervisning. 

Ved et slikt tolkeoppdrag vil alt som blir sagt av foreleser, elever/studenter og av 
møtedeltagere, samt av hvem som sier hva og på hvilken måte, bli skrevet ned av 
skrivetolken. På større skrivetolkoppdrag får man ofte anledning til å legge inn kom-
pendier, sakslister, navnelister og lignende på pcen, slik at utførelsen av oppdraget 
blir lettere og mer effektiv. 

For påmelding og mer informasjon:
Kontakt Hjelpemiddelsentralen i Hordaland ved tolketjenesten
Telefon: 5552 6750
Faks: 5552 6751
E-post: tolketjenesten@hms.hl.no

NB! Påmeldingen må skje innen fredag 2. april.

Det er kun plass til 16 kursdeltagere så vær rask med påmeldingen!

Vi trenger skrivetolker 
Hjelpemiddelsentralen

i Hordaland
inviterer med de�e til

SKRIVETOLKKURS
23. til 25. april 2004
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Det var toppen 53 stemmeberettigede medlemmer til stede.

1. Åpningen
Styreleder Toralf Ringsø ønsket velkommen til årsmøtet. Norges 
Døveforbund var invitert, og representert ved Gunnar Hansen, som 
også ble ønsket velkommen. Toralf viste ellers til årsmeldingen, 
der styret også har tatt med planer for 2004, til orientering. Man 
kunne gjerne kommentere disse også hvis man ønsket det. Toralf 
viste også til dagsorden og la til at etter at døvesenterets regnskap 
er behandlet, skal man også behandle feriehjemmet Risperlens 
regnskap for 2002 og 2003. 

De som var gått bort siden forrige årsmøte i 2003 ble minnet med 
ett minutts stillhet: 

Birger Breiteig (æresmedlem), Eli Garvik Aase, Hans Wolmer 
Larsen, Sverre Bjørø (æresmedlem), Klara Danielsen og Torbjørn 
Solhaug.

2. Møteledelse
Klement Våge ble valgt som møteleder med Gunnar Hansen som 
varamøteleder. 

3. Referenter
Rune Anda og Kjetil Høgestøl ble valgt som referenter.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkallingen var kunngjort i minst to måneder før årsmøtet, i 
samsvar med vedtektene. Dagsorden ble godkjent med tilføyelse av 
behandling av feriehjemmets regnskap.

5. Årsmelding for 2003
Møteleder Klement Våge sa at han ikke hadde sett en tilsvarende 
fin årsmelding som Bergen Døvesenter nå har presentert. Han synes 
dette er et eksempel til etterfølgelse. Så gikk møtelederen gjennom 
årsmeldingen, punkt for punkt. 

Pkt. 2 Medlemmer: Toralf Ringsø ba om å få referert at avdøde 
Sverre Bjørø var æresmedlem, og at avdøde Eli Garvik Aase også 
var medlem i Bergen Døvesenter.

Pkt. 17 Underavdelinger o.a.: Helge Kjølleberg synes det er satt 
av for lite omtale om Konows Senter. Han savner informasjon om 
basarkontoen der, og hvor mye som kom inn som gave til Konows 
Senter i forbindelse med Birger Breiteigs bortgang. Helge kom 
ellers med kritikk over at Birger Breiteig ikke var blitt vist fortjent 
oppmerksomhet fra Konows senters side ved hans begravelse, og 
han mente at dette burde døvesenterets representanter i styret ha 
gjort oppmerksom på.

Kjetil Høgestøl opplyste at det var ca kr 430.000 på basarkontoen. 
Han var usikker på om dette var noe som skulle stå i Bergen 
Døvesenters årsmelding. Møtelederen mente at det ikke er vanlig at 
man offentliggjør størrelsen på innkomne gavebeløp i forbindelse 
med dødsfall. Thorbjørn Johan Sander tok fram æresmedlem 
Birger Breiteigs innsats i forbindelse med opprettelse av Døves 
Aldershjem i Bergen, som ble reist av Bergen Døveforening i 
1965. Da det nye Konows Senter ble innviet, ble Birger Breiteig 
overhodet ikke nevnt. Og ved Birger Breiteigs begravelse var det 
ingen topper fra Konows Senter tilstede. Rune Anda opplyste at 
Thorbjørn Johan Sander holdt minnetale under Birger Breiteigs 
begravelse, og nevnte blant annet hans innsats i forbindelse med 
opprettelse av Døves Aldershjem, og at Toralf Ringsø la ned krans 
på vegne av Bergen Døvesenter.

Erling Buanes foreslår at det gis egen omtale av avdøde 
æresmedlemmer i årsmeldingen. Forslaget fikk støtte av 
forsamlingen.

Pkt. 18 Andre forbindelser: En korrigering: Thorbjørn Johan 
Sander er leder i Norges Døveforbunds lovkomite, ikke bare 
medlem.

Pkt. 22 Aksjer: Det står ikke noe om Døves Forlag AS, som nå 
er nedlagt. Det må noteres at aksjer som Bergen Døvesenter hadde 
i Døves Forlag AS, er tapt. Møtelederen opplyste at Døves Forlag 
AS sin virksomhet har ligget ”på is” lenge, og at Designtrykkeriet 
AS overtok forlagets eiendeler for lenge siden.

Toralf Ringsø sa at det er mange bøker etter Døves Forlag AS på 
lager hos Designtrykkeriet AS i dag. Dette er noe man bør ta opp 
og gjøre noe med.

Marta Sander viste til at Døves Trykkeri AS hadde skiftet navn 
til Designtrykkeriet AS, og at antall døve arbeidstakere nå var 
redusert. Dermed var det ikke noen vits i å beholde det, sa hun, og 
hun mente at Døveforbundet burde selge trykkeriet. Møtelederen 
minnet om at NDFs representant var til stede, og sendte Marta 
Sanders forslag over til ham.

Pkt. 24 Konklusjon: Thorbjørn Johan Sander synes at både 
visjoner som er nevnt i punkt 23 (Økonomi og visjon) og 
fellesskapet nevnt i punkt 24 er gode. - ”Det er to flotte mål”, sa 
han, og han sa videre: - ”Vi skal ikke møte hverandre med kulde. 
Vi skal ikke mobbe hverandre. Jeg har selv opplevd at noen mobbet 
meg pga min CI. Jeg synes at styret må jobbe mot mobbing”. 
Styreleder Toralf Ringsø sa seg fullstendig enig med Thorbjørn 
Johan Sander. Toralf sa at vi ikke kan godta noen form for mobbing, 
og oppfordret de som føler seg mobbet, om å si ifra, gjerne til daglig 
leder. Møtelederen viste til døvesenterets vedtekter, som sa at alle 
kan bli medlem, uansett grad av hørselshemning, uansett hvilken 
kommunikasjonsmetode man bruker osv. Han mente at det kunne 
være en ide for det nye styret å jobbe mot mobbing. – Vi kan gå 
fram som et godt eksempel, sa Klement Våge. – Noen blir kanskje 
mobbet på arbeidsplassen, mobbet i hjemmemiljøet eller andre 
steder. Men de må ha et sted for å få fred, sa han, og sikter til 
døvesenteret.

Årsmeldingen ble deretter godkjent, med de bemerkninger som var 
framkommet (kl. 12.02)

Døvblitte Bjørn Ruste ba om å få ordet før man gikk over til 
behandling av regnskapet, som en kommentar til årsmeldingen. 
Thora Gåsland tolket. Han sa at han ikke er så flink i tegnspråk, 
men at han aldri har følt seg mobbet på grunn av det. Han trives 
veldig godt i miljøet i døvesenteret, sammen med døvblitte. Bjørn 
Ruste ville ellers si at han beundret alt det arbeidet som Bergen 
Døvesenter har gjort. 

6. Regnskap for 2003
Skriftlig revisjonsberetning fra statsautorisert revisor Kjell Zahl 
– side 34 i årsmeldingen - fortalte at regnskapene var funnet i orden. 
Møtelederen leste ellers opp beretning fra bilagsrevisor Hans Erik 
Tofte, som sa at alle bilagene var funnet i orden.

Inntekter: Thorbjørn Johan Sander ønsket å vite hva som lå bak 
en inntekt på kr 130.887 under ”Solgte varer”. Rune Anda og Asle 
G. Karlsen svarte at det har med kantine å gjøre: Salg av mat og 
drikke. Storparten av inntektene skriver seg fra salg av middag om 
torsdagene.

Utgifter: Marta Sander var opptatt av strømregningen. Hun lurte 
på om det har vært undersøkt muligheter for å få en varmepumpe 
i døvesenteret. Rune Anda svarte at man har i tankene å vurdere 
innføring av varmestyringssystem i huset, men har ikke kommet 
i gang med å undersøke det enda. Det med varmepumpe kan også 
undersøkes. Arvid Støyva nevnte fjernvarmeledning som snart 
skal legges under hagen like utenfor døvesenteret, og foreslo at 
man undersøkte muligheten for å koble til det. Toralf Ringsø sa at 
styret er opptatt av de høye strømutgiftene og at man vil undersøke 
hva som skal gjøres med det. Han sa at det er fint med innspill fra 
medlemmene. 
Odd Hermansen foreslår installering av tidsbryter på enkelte rom.

Bergen Døvesenters årsmøte 13. mars 2004 kl. 11.00
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Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

75 år
Gunhild Hjørdis Bjørø (f. Jansson), Bergen, blir 75 år 4. 
april.

70 år
Fridtjof Johan Johnsen, Morvik, blir 70 år 6. april.

65 år
Svein Tømmerbakke, Ål, blir 65 år 4. april.

60 år
Ingrid Storedale (f. Eide), Bergen, blir 60 år 11. april. Hun 
har en lang og imponerende idrettskarriere bak seg, spesielt 
som langdistanseløper og langrennsløper.

Balansekonto: Under langsiktig gjeld, kr 523.038,39 til Bergen 
Overformynderi og Konows legat, spurte Thorbjørn Johan Sander 
om det er kommet noe svar på brev fra Bergen Døvesenter om 
å få slettet gjelden. Rune Anda svarte at det nettopp – den 24. 
februar 2004 - var kommet kopi av brev fra Fylkesmannen i 
Hordaland til Bergen legatinspeksjon, som kommentar på brev som 
Bergen Døvesenter sendte til fylkesmannen 19. september 2002. 
Fylkesmannen ba Bergen legatinspeksjon om å behandle søknaden 
fra Bergen Døvesenter om oppløsning av legatet. I mellomtiden 
ligger saken i bero.

Bergen Døvesenters regnskap for 2003 ble deretter godkjent (kl. 
12.23).

Så gikk man over til regnskap for feriehjemmet Risperlen for 2002 
og 2003.

På spørsmål om hvorfor det står null i utgifter på strøm og 
forsikring, ble det forklart at dette inngår i Bergen Døvesenters 
regnskap. På spørsmål om hvor det står at feriehjemmet hadde 
kjøpt to båter, svarte kasserer Arvid Støyva at de to båtkjøpene 
på til sammen kr 2.500 var ført opp under ”kostnader” i 2001-
regnskapet. Under ”kassen” i balansekontoen sto det oppført minus 
kr 3.534. Arvid forklarte at det skyldes at han hadde lagt ut av egne 
penger, men skal ha de tilbake. 

Regnskap for feriehjemmet Risperlen for årene 2002 og 2003 ble 
godkjent (kl. 12.50)

Regnskap for Medlemmenes Interessefond ble kort gjennomgått og 
godkjent (kl. 12.55).

Deretter var det pause med servering av karbonader, fram til kl. 
13.30.

7. Innkomne lovforslag
Det var ikke kommet forslag til lovendringer.

8. Andre innkomne forslag
a) Forslag fra senterstyret: Feriehjemmet Risperlen.

Senterstyret gis fullmakt til å opprette et utvalg på 3 personer (en 
med økonomisk erfaring, en med byggteknisk erfaring og en med 
brannteknisk erfaring) som skal utrede feriehjemmet Risperlens 
situasjon. Deres vurdering skal legges frem på et medlemsmøte, 
og dernest på et ekstraordinært årsmøte i løpet av 2004. Da skal 
medlemmene bli enige om hva som skal gjøres med Risperlen.

Olav Espedal foreslo at man ventet med å opprette et utvalg til 
man har studert rapporten fra branninspeksjon som ble gjennomført 
på feriehjemmet 5. mars 2004. 

Thorbjørn Johan Sander viste til det han sa på medlemsmøtet 
19. februar 2004, at han ønsket at utvalget også skal se på hele den 
økonomiske situasjon til Bergen Døvesenter. Toralf Ringsø syntes 

det hørtes rimelig ut og var enig med Sander. Møtelederen oppfattet 
det siste som at dette ble et tillegg til senterstyrets forslag, som ble 
bekreftet.

Kurt Oksnes ønsket en repr. fra feriehjemmet i utvalget.
Jon Olafsson mente at man måtte vente med å oppnevne et 

utvalg. Han mente også at det ikke var nødvendig å oppnevne 3 
personer med kompetanse på de 3 nevnte områdene.

Helge Herland var enig med Jon. Han syntes at det var nok med 
en økonom. Han mente også at man kan vente med å oppnevne et 
utvalg til man har lest brann-rapporten.

Toralf sa at vi har en måneds frist til å svare på spørsmål fra 
branninspektøren om hva vi har tenkt å gjøre for å tilfredsstille 
kravene.

Helge mente at en måneds fristen kan utsettes, fordi feriehjemmet 
allerede er stengt. Derfor hastet det ikke så veldig å svare fort.

Gunnar Hansen mente det var nok å utnevne 3 personer, ikke 
nødvendigvis med faglig kompetanse som senterstyret foreslo, så 
de kan samle nødvendige dokumenter og se på helheten, og så 
legge fram rapport på et medlemsmøte.

Møtelederen ville ha en avstemning. Her kom man fram til at 25 av 
52 stemte for å utsette opprettelse av et utvalg. Møtelederen trodde 
nå at det var flertall for å gå videre og stemme for hvilke personer 
utvalget skulle bestå av. Etter protester fra salen hvor det ble lagt 
frem tvil om antall stemmeberettigede til stede, ble  det krevd kon-
tra-avstemning. Møtelederen beklaget fremgangsmåten og det ble 
gjennomført en ny stemmerunde, som gav følgende resultat: 

De som ønsket å utsette opprettelse av et utvalg: 28 stemmer
De som ikke ønsket å utsette: 15 stemmer

Senterstyrets forslag fikk ikke flertall.

b) Forslag fra kulturstyret: 
Det gis styrehonorar også til medlemmer både i eiendomsstyret 

og kulturstyret.
Forslag til honorar:
 Medlem i eiendomsstyret inntil kr 2.000 (maks 2 personer, i 

tillegg til eiendomsleder)
 Medlem i kulturstyret inntil kr 2.000 (maks 2 personer, i tillegg 

til kulturleder)
Forslaget fikk nesten enstemmig støtte, med 3 ”mot-stemmer”.

9. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2005
Senterstyret foreslår at medlemskontingenten for 2005 blir den 
samme som for 2004, i tråd med det som ble vedtatt på ekstraordi-
nært årsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 19. september 2003: Kr 
500 for hovedmedlem - Kr 100 for ektefelle/samboer/barn. Møtele-
deren la til at man også skal vedta gebyr ved gjeninnmelding for de 
som var strøket som medlem pga manglende innbetaling. Gebyrets 
størrelse i fjor var på kr 100, og styret foreslår å opprettholde det.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

80 år
Asta Marie Anda, Stavanger, fyller 80 år 12. april.

75 år
Hans Larsson Lie, Nesttun, blir 75 år 30. april. Han er alle 
tiders største døve alpinist på verdensbasis, og til tross for 
alderen er han fremdeles aktiv og med i konkurranser.

75 år
Harald Storedale, Ølve, blir 75 år 3. april.
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DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Regnskap
2003 2002 2001

Medlemkontinget 0,00 1 440,00 6 225,00

Lån av BDS som sluttført 17 634,00 0,00 0,00

Tilskudd fra NDF 0,00 0,00 0,00

Andre inntekter 6 563,50 3 176,00 3 660,00

Renteinntekter 31,00 98,00 320,00

SUM INNTEKTER 24 228,50 4 714,00 10 205,00

UTGIFTER:

Elektrisitet 0,00 0,00 6 816,00

Forsikring 0,00 0,00 5 321,00

Materialer 3 911,00 0,00 3 027,50

kostnader 3 773,00 3 430,00 11 832,00

SUM UTGIFTER 7 684,00 3 430,00 26 996,50

Resultatet 16 544,50 1 284,00 -16 791,50

Balanse 24 228,50 4 714,00 10 205,00

Balansekonto pr.31.12.2002 og 
31.12.2003
           

EIENDELER:

Kassen -3 534,00 -723,00 -124,50

Fanasparebank 9 954,15 8 232,65 5 350,15

Fordringer 0,00 0,00 1 000,00

Risperlen 62 221,80 62 221,80 62 221,80

SUM EIENDELER 68 641,95 69 731,45 68 447,45

GJELD OG EGENKAPITAL:

Kreditorer 200,00 200,00 200,00

Lån B.D.F. 0,00 17 634,00 17 634,00

Gjeld  200,00 17 834,00 17 834,00

Kapitalkonto 51 897,45 50 613,45 67 404,95

Underskudd/Overskudd 16 544,50 1 284,00 -16 791,50

Egenkapital 68 441,95 51 897,45 50 613,45

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 68 641,95 69 731,45 68 447,45

Regnskap for FERIEHJEMMET RISPERLEN 2002 og 2003Gunnar Hansen, som representerte Norges Døve-
forbund, hilste fra forbundet og sa at NDF har fulgt 
utviklingen i Bergen nøye. Gunnar sa at NDF var 
imponert over det som har skjedd i Bergen. Han sa også 
at mange andre foreninger ”etterapet” det som skjedde i 
Bergen, for eksempel at noen kopiert foredragstema som 
Bergen hadde. Styreleder Toralf Ringsøs besøk i andre 
døveforeninger for å fortelle om organisasjonsendring i 
Bergen Døvesenter ble lagt merke til. 

10. Budsjett 2004 (kl. 15.05)
Møtelederen syntes at de sidene med forklaringer på 
hvert beløp i budsjettforslaget var godt presentert, og 
at han ikke kunne huske at det var gjort slik tidligere. 
Thorbjørn Johan Sander lurte på om vi ikke skulle øke 
leieinntekter til Kirkens SOS. Rune Anda svarte at det 
først kan skje i 2005, for vi har to års leieavtale om 
gangen. Ellers var Olav Espedal interessert i svar på 
noen punkter, blant annet avskrivninger o.a., og sa seg 
fornøyd med det han fikk vite.

Budsjett for 2004 ble godkjent. (kl. 15.16)

Så ble det ti minutters pause før man gikk over til

11. Valg 
som ble ledet av valgkomiteen v/Helge Herland og 
Sigrun Ekerhovd. Valget ble unnagjort på rekordtid: 3 
minutter! 

Styret i Bergen Døvesenter:
Leder: Toralf Ringsø, valgt for ett år
Styremedlem: Gunn Kristin Selstad, valgt for 2år
Styremedlem: Erling Buanes, valgt for 2 år
1. varamedlem: Sunniva L. Vik, valgt for ett år
2. varamedlem:  Klement Våge, valgt for ett år
 
To styremedlemmer som har ett år igjen: 
Kjetil Høgestøl og Ellen Østrem.
 
Revisorer:
Statsautorisert revisor:     Kjell Zahl
Bilagsrevisor:                   Hans Erik Tofte
Varabilagsrevisor:            Arvid Støyva

Lovkomite:
Ingunn S. Herland, Gunnar Hansen og 
Thorbjørn J. Sander.

Representanter til styret i Fylkeslaget:
Erling Buanes og Vibeke Flatemo

Valgkomite:
Sigrun Ekerhovd, Helge Herland, Tore Birkeland.
Varamedlemmer:  Åge Sørhaug og Astrid Tokle.

Toralf Ringsø takket for tilliten ved at medlemmene 
igjen valgte ham som styreleder.  

Han delte ut roser til Rune Anda og Thora Gåsland 
for innsatsen i året som er gått, og til avgått varamedlem 
Harry Ellingsen, til møtelederne og valgkomiteen.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 15.37.

Referenter:        Kjetil Høgestøl                 Rune Anda

Bunad til salgs
Døvesenteret har 4 herrebunad fra Kvam og 2 ber-
gensbunad (damer), som ikke har vært i bruk siden 
folkedansgruppen sluttet å være aktiv. Styret har 
besluttet å selge dem, kanskje for kr 10.000 pr. stk. 
Interessert? Ta kontakt med daglig leder.

Falck har opprettet denne muligheten for døve etterat 
Veiledningsdokumentet (se forsiden) kom ut!

Veihjelp for døve på SMS
Slik bruker du SMS-tjenesten når du trenger hjelp til bilen:

1. Skriv en SMS med teksten VEIHJELPDØV + bilens 
registreringsnummer og hvor du befinner deg 
(VEIHJELPDØV AA12345 står fast på Trysil-fjellet)
2. Send SMS-meldingen til 1960
3. Du får svar med en gang.

Det er viktig å skrive VEIHJELPDØV foran alle meldingene du 
sender, da er du sikret hurtig svar via sms.

Tjenesten koster kr 3,- pr. melding



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren) 
og sendes gratis til alle medlemmer av Bergen 
Døvesenter. Andre kan abonnere på bladet for 
kr 200 i året. Bladet fåes også over e-post 
(PDF-fil), og er gratis for alle, uansett om de 
er medlem eller ikke.

Neste nummer kommer ut torsdag 29. april. 

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

Middag serveres 
hver torsdag kl. 16 - 18!
Etter diskusjon om "visjoner" på semi-
naret ombord i Englandsbåten, vil vi nå 
gjøre et forsøk med utvidet middags-
servering i døvesenteret: Fra og med 
torsdag 5. februar 2004 ble det middag 
fra kl. 16.00 til kl. 18.00! Tidligere hand-
let vi inn til middag for ca 30 personer, 
men nå skal vi satse på middag for ca 50 
personer, og da håper vi det skal være 
nok til alle sultne mager! Det koster 
fremdeles kr 60 pr. porsjon middag. Og 
medlemmene får fremdeles utdelt "klip-
pekort" (som en av mange medlemsforde-
ler - fint om du viser medlemskortet) der 
hvert 6. middag er gratis.

Program torsdagene
framover i storsalen

Torsdag 15. april 2004 kl. 18.30: 
Barbara Gentikow fra Department 
of Information and Media Studies, 
Universitetet i Bergen:  Nye medier 
som kulturteknikker og som fora 
for kommunikativ handling.
Døvetolk er ordnet.

Servering
Inntil videre er det unge jenter fra Ber-
gen Døves Idrettsklubb som står for 
servering i døvesenteret. De selger kaffe 
og noe å bite i.  Overskuddet sparer de 
til deres reise til Australia i forbindelse 
med Deaflympics i januar 2005 der de 
skal delta i fotball.

Det blir servering fra kl. 18.00 fram til 
senest kl. 21.30.

Jentene skal i tillegg være behjelpelig 
med å vaske kjøkkenet både i 1. etasje 
og i kjellerkjøkkenet (skap etc.)

26. fr:  Døves Idrettsklubb (Veteran-
klubben) i kjellerlokalene kl. 19

 Ungdomsrådet i døvekirken har 
filmkveld.

27. lø:  HLF Hordaland har årsmøte i 
storsalen kl 10-17

28. sø:  Gudstj. i døvekirken kl. 11 v/Tom
30. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
 Pensjonisttreff kl. 11. Foredrag 

om stell av stueplanter + 
altankasseblomster.

31. on:  Dramagruppen kl. 18-20.

April:
01. to:  Medlemsmøte kl. 18:  
 Sak: Feriehjemmet Risperlen.
Døvesenteret er STENGT i påsken
08. to:  Skjærtorsdag. Gudstjeneste i 

døvekirken kl. 11 v/Tom
09: fr:  Langfredag. Andakt på ferie-

hjemmet Risperlen kl. 12 v/Tom
11. sø:  Påskedag. Høytidsgudstjeneste i 

døvekirken kl. 11 v/Lars
13. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
 Storsalen og hallen kan ikke brukes. 

Gulvene lakkeres.
 Pensjonisttreff kl. 11 i kjelleren, 
 Sosialt samvær.
14. on:  Storsalen og hallen kan ikke brukes. 

Gulvene lakkeres.
 Referansegruppen for døve-

tolkutdanning har møte i 
kjellerlokalene kl. 18-20.

15. to:  Tema kl. 18.30: Nye medier som 
kulturteknikker og som fora for 
kommunikativ handling, v/Barbara 
Gentikow fra Department of 
Information and Media Studies, 
Universitetet i Bergen.

 OU-utvalg i Stavanger 
Døveforening kommer på 
studietur til Bergen Døvesenter.

16. fr:  Døvetreff i storsalen kl. 19:  
Vårfest.

17. lø:  Ungdomsrådet i døvekirken har 
skidag.

18. sø:  Foreldrelaget har søndagstur
19. ma – 24. lø: Døvesenteret er utleid til 

Nordplus 2004 v/Bjørkåsen skole 
(Se egen notis i bladet)

22. to:  Kulturprogram. Åpen for alle.
23. fr: Kl. 12 og 18:  Teater Manu viser 

"Bamse B og den forsvunne 
nøkkel" på Danseteateret.

25. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 
v/Tom. Konfirmantoverhøring.

26. ma:  Døvehistorielaget har møte 18.30
27. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
 Pensjonisttreff kl. 11 + utlodning. 
 Tema v/Th J Sander.
 Jubileumskomiteen har møte kl. 16
28. on:  Samarbeidsforum kl. 18.30
29. to:  Budstikken nr 4 kommer ut.
30. fr:  Døvblittseksjon i kjelleren kl. 19. 
 Tema: Hva gjør politikerne for oss?
Lørdag 1. mai: Døvesenteret er åpen kl. 

10-14. Arr.: Døvehistorielaget.

Døvestevne i august, 
foreldrelaget blir ikke med
Bergen Døvesenter inviterte Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede til å være 
med på døvestevnet, sammen med Møre og 
Romsdal Døveforening og Døves Menighet 
27.-29. august 2004. Foreldrelaget hadde 
programfestet foreldreweekend nettopp 
samme helg. Det kunne passet bra å slå det 
sammen. Men foreldrelagets styre har nylig 
takket nei til å være med idet de selv planleg-
ger sin egen tur 10.-12. september, heter det 
i svaret fra foreldrelaget. De ser ellers fram 
til fortsatt samarbeid med døvesenteret om 
andre arrangementer i framtiden. 

Sunnhordland 
Døveforening er lagt på is
Torger Maldal melder at aktivitetene i 
Sunnhordland Døveforening er lagt på is, 
idet foreningen har problemer med å valg 
av både leder og styremedlemmer.

Yoga-kurs 4.-6. juni 2004
Ipek Dedeoglu Mehlum kommer til Bergen 
døvesenter for å lede yoga-kurset fredag 4. til 
søndag 6. juni. Alle er hjertelig velkommen 
til å være med. Påmeldingsavgift kr 600 pr. 
person. Daglig leder noterer påmeldingene 
etterhvert som de kommer, og sier stopp hvor 
det blir for mange.

Påskelukking i døvesenteret
Gulvet i storsalen skal slipes og 
lakkeres
Det skal ikke være noe aktivitet i storsalen i 
døvesenteret i påsken, og heller ikke tirsdag 
13. og onsdag 14. april. Gulvene skal slipes 
og lakkeres. Også hallen skal lakkeres. Stor-
salen åpnes igjen torsdag 15. april.

Risperlen er åpen
langfredag
Andakt kl. 12 v/Tom S. Tomren
Feriehjemmet Risperlen er, som opplyst i 
forrige nummer, stengt for tiden. Men det 
blir åpent om dagen langfredag (9. april). 
Den tradisjonelle langfredag-andakten blir 
derfor gjennomført der. Til forskjellig fra 
tidligere, bes besøkende om selv å ta med 
matpakke og drikkevarer (kaffe, kakao, brus 
o.a.), slik som man gjør når man skal ut på 
piknik. Daglig leder blir med.


