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Innkalling til ekstraordinært årsmøte
torsdag 26. mai kl. 19.00
Salgsprosessen av feriehjemmet Risperlen utsatt 
inntil videre. 

Bergen Døvesenter har nettopp mottatt kr 200.000 fra 
Riebers legat i forbindelse med brannforebyggende tiltak 
på feriehjemmet. 

Styret ønsker medlemmenes mening, og innkaller derfor til 
ekstraordinært årsmøte torsdag 26. mai 2005 kl. 19.00. 

STYRET (etter ekstraordinært styremøte 2. mai 2005) 

EKSTR
A!

Fra Bergen Døvesenters vedtekter:

§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte etter behov, eller når minst 10 medlemmer 
skriftlig framsetter krav om det. Det innkalles med tre ukers varsel og kan behandle bare de 
saker som er nevnt i innkallingen. Det kan ikke vedtas vedtekts-endringer eller omgjøres 
årsmøtevedtak på disse møtene.
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SAMARBEIDSAVTALE
MELLOM BERGEN DØVESENTER

 OG FJORD LINE AS 
(HERETTER KALT FL)

Bakgrunn

Det er i dag inngått avtale mellom BERGEN DØVESENTER og Fjord Line AS (FL), basert på et 
lojalitetsskapende fordelsprogram.

BERGEN DØVESENTER har som mål å skape og ivareta et godt velferdstilbud for sine medlemmer. 
FL er i denne sammenheng en viktig bidragsyter for økt velferd blant bedriftens medlemmer.

Reisetilbudene gjelder

Samtlige medlemmer i BERGEN DØVESENTER med ektefeller/samboere og barn under 20 år 
innrømmes rabatt og andre prisfordeler på transport reiser og Cruise (rundtur t/r på samme 
seiling) på strekningene Bergen/Haugesund/Stavanger – Newcastle og Bergen/Haugesund/
Egersund – Hanstholm.

4 ganger pr. år vil BERGEN DØVESENTER motta spesialtilbud på reiseopplevelser. Disse tilbudene 
vil ha en spesialpris som er betydelig lavere enn generell listepris.
Egne turkoder vil bli opprettet for spesialtilbud.
Spesialtilbudene distribueres internt i henhold til kontraktfestet markedsføring i bedriften – ref. 
punktet markedsføring av reisetilbud.

Pensjonistvelferd 
 
Medlemmer i BERGEN DØVESENTER som går av med alderspensjon i avtaleperioden, kan få fri 
innmelding i FL`s Ambassadørklubb. I tillegg vil de motta et gavekort på et midtuke-cruise for 2 
personer, til Danmark eller England.

BERGEN DØVESENTER har ansvar for at FL mottar korrekt navn og adresse på interesserte 
pensjonister.
Navn og adresse sendes til FL salgsavdeling v/salgssekretær.

Bestilling

Billettbestilling kan kun foretas på tlf. nr. 815 33 500.

Kundenavn og eventuell turkode må alltid oppgis ved bestilling. Begrenset plass på utvalgte 
seilinger. Avtalen har ikke tilbakevirkende kraft på allerede bestilte reiser.

Bergen Døvesenter har inngått samarbeidsavtale med FjordLine. Lommeguide kan fåes på kontoret.
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Markedsføring av reisetilbud

BERGEN DØVESENTER har som kontraktfestet oppgave å kommunisere alle reisefordeler gitt fra 
FL til sine medlemmer.
Dette kan gjøres ved tilgang til reisetilbud på intranett og/eller e-post. Bedriften skal også stille 
ledig plass til egnet oppslagstavle for spesialtilbud fra FL. Tavlen leveres ferdig til bruk fra FL.
Relevant brosjyremateriell gjøres tilgjengelig på strategiske steder. 
FL kan en gang pr. år avholde reiselivsdag i bedriften, dersom dette er et ønske.

Generelle vilkår for avtale om samarbeid mellom BERGEN DØVESENTER og Fjord Line 
AS

BERGEN DØVESENTER skal vederlagsfritt besørge markedsføring av FL. BERGEN DØVESENTER 
har i denne forbindelse rett til å benytte seg av FL sitt navn, logo, presentasjonsmateriell etc.
Avtalen starter ved denne avtalens underskrivelse og varer fram til og med utløpet av påfølgende 
år. Avtalen forlenges automatisk med 12 måneder om gangen, dersom FL ikke sier opp avtalen 
innen 30 dager før utløpet av den enkelte avtaleperiode. Priser og rabatter vil bli gjenstand for 
endring pr. 31.12 hvert år.

Partene har rett til å si opp denne avtalen dersom en av partene misligholder en eller flere av 
sine avtalemessige forpliktelser. En hevning etter denne bestemmelse vil få virkning fra 1 måned 
etter at BERGEN DØVESENTER har fremsatt hevningen. Partene plikter å fremme hverandre på en 
positiv måte.

Det er en målsetning at representanter fra BERGEN DØVESENTER og FL minimum en gang årlig i 
felles møte evaluerer samarbeidsavtalen.

FL er innforstått med at samarbeidsavtalen ikke kan annulleres etter at FL er innført i BERGEN 
DØVESENTER sine medlemspublikasjoner.

Rettighetene i denne avtalen kan til enhver tid overføres andre selskaper tilhørende BERGEN 
DØVESENTER.

Bergen 06.05.2005

Fjord Line AS       BERGEN DØVESENTER

------------------      ------------------
Salgsleder       Rune Anda, daglig leder
Anders Arntsen

Bergen Døvesenter har inngått samarbeidsavtale med FjordLine. Lommeguide kan fåes på kontoret.



SAMARBEIDSAVTALE 
RABATTER 2005

DANMARK
SESONG: CRUISE LANGWEEKEND

HOTELLFERIE
BILPAKKER

Bergen/Haugesund
BILPAKKER

Egersund
Jan.–jun. 
Aug.–des.

Rabatt pr. pers.
100.-

Rabatt pr. pers.
200.-

Rabatt pr. pakke
500.-

Rabatt pr. pakke
300.-

Juli * 100.- 200.- 300.- 200.-
Produkt Rundtur 2 netter på hotel Personbil + 5 pers Personbil + 5 pers

* Midtukeseilinger

SESONG: UTVALGTE FERIESENTER 
Jan.-jun.
Aug.-des.

Rabatt pr. pakke
200.-

 

ENGLAND
SESONG: CRUISE SOMMERCRUISE BILPAKKER HOTELLFERIE
Jan.-mai.
Sep.-des.

Rabatt pr. pers.
200.-

Rabatt pr. pers. Rabatt pr. pakke
500.-

Rabatt pr. pers.
200.-

Juli - - 500.- -
18.05.-08.09. - 100.- 500.- 200.-
Produkt Rundtur Rundtur inkludert

Frokost- og 
middagsbuffet

Personbil + 5 pers 2-4 netter på
hotell

RABATTENE GJELDER PÅ ALLE TIL ENHVER TID TILGJENGELIGE PRISER.

Rabatten gjelder ikke på restplassannonser, webtilbud på Fjord Lines Intrernettsider, eller på 
spesielle temacruise. Disse prisene er i utgangspunktet sterkt redusert.

For seilingsplan og reisebestemmelser, se
www.Fjordline.com

Bookingtelefon 815 33 500 

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

http://www.Fjordline.com

