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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Bunader i døvesenteret

Bergen Døvesenter har 4 herrer- og 2 dame-bunader som tidligere var brukt av våre medlemmer  i forbindelse 
med folkedansoppvisning under Døves kulturdager i fl ere år, og andre sammenhenger. Nå har det gått mange 
år siden de sist ble brukt. Det er synd at bunadene ikke blir brukt. I stedenfor å la de henge på lageret, har 
døvesenteret bestemt seg for å selge dem. Interesserte kan ta kontakt med daglig leder, post@bgds.no.
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Hele 65 på dugnad 4. mai!

GRATIS BRUS OG PEPPES PIZZA TIL ALLE

Svært uventet 
kom veldig det 
MANGE!
Tusen takk for 
innsatsen, alle 
sammen! Pizza 
ble spleiset mel-
lom døvesen-
teret, Konows 
senter og Døves 
menighet.

Foto: Ra
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Torsdag 1. juni 2006 kl. 19.00:

T E G N S K R I F T
Ingvild Roald skal fortelle og vise tegnene! Hun er 
den norske eksperten på tegnskrift. Velkommen til 
en spennende kveld!

Lena Mei Kalvenes Anda (13 - hun ble 
14 år dagen etter) og Lill Beate Ulstein 
(16) slo belgierne i double finale for kvin-
ner! Og det ble ren bergensfinale da de 
to ungjentene møtte hverandre i singel-
finale der Lill Beate vant. De dro til Wien 
for å få internasjonal erfaring - og de vant 
så og si alt! 24 kvinner fra 7 ulike land 
deltok, deriblant flere som skal til EM i 
badminton i august 2006. (29 april var 
det gruppespill. 30. april var det kvalifi-
seringsrunder, der Lena Mei spilte 9-11, 
11-2, 11-6 og 11-3, 11-3 og 11-1, 11-5 i 
semifinalen og tapte 1-11, 7-11 mot Lill 
Beate. Lill Beate spilte 11-1, 11-2 og 11-
0, 11-0 og 11-1, 9-11, 11-0 i semifinalen 
og 11-1, 11-7 mot Lena Mei i finalen. I 
double hadde jentene disse resultatene: 
15-0, 15-1 og 15-0, 15-1 og 15-2, 15-1 
og i finalen: 15-3, 16-17, 15-3.)

Badminton: Lill-Beate og Lena Mei vant damer double i Wien,
og de møtte hverandre i singel finale!

Wien Døves Sportsklubb feiret 105 års jubileum og inviterte til internasjonal turnering
i fotball, svømming, tennis, bordtennis og badminton 29-30 april 2006

Lill-Beate og Lena Mei er medlem av Bergen Døves Idrettsklubb, og de går hhv på Slåtthaug vg. skole og Hunstad skole. Døves 
Idrettsklubben dekket reise- og oppholdsutgifter fullt ut. Pokalen som jentene vant i double, ble overrakt Idrettsklubben v/leder 
Cecilie Gudmundsen i døvesenteret torsdag 11. mai. (Lill-Beate skal til EM i badminton for døve, i Wien august/sept. 2006.)
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Søknadsskjema 
vedr. tekniske hjelpemidler
Bergen Døvesenter har overfor 
Hjelpemiddelsentralen i Hordaland lagt fram 
følgende forslag:

Vi ønsker at det blir lagt inn et par nye ruter i 
søknadsskjemaet “Hjelpemiddel - krav om varig 
utlån” (og evt andre skjemaer) følgende:

Hvis du skal bli kontaktet:
c Jeg foretrekker tekstmelding (SMS), 
nummeret mitt er: .............................
c Jeg foretrekker e-post, adressen min er: 
..........................................................

Hvis montør/servicepersonell skal komme til deg:
c Jeg behøver tegnspråktolk
c Jeg vil bestille tolk selv 
c Dere kan ta med tolk til meg

Eller noe sånt. Når slike markeringer er gjort på 
skjemaet, har vi kommet lenger i bedre service/
tilgjengelighet. Brukeren har - slik det er i dag - 
selvsagt ikke sagt noe om behov for tolk eller hvordan 
de skal kontaktes, idet de ikke blir fortalt om å gjøre 
det noen steder på skjemaet. Og folk flest tenker ikke 
så langt i utfyllingsøyeblikket. 

Fra Hjelpemiddelsentralen i Hordaland fikk vi 
tilbake-melding 15. mai der de skrev at vårt innspill til 
endringer i kravskjemaet er sendt til Rikstrygdeverket. 
Rikstrygdeverket har drøftet dette mht videreutvikling 
av skjemaer, og mente det var gode forslag. Disse 
forslagene vil bli tatt med til neste omgang hvor 
skjemaene revideres.

Hjelpemiddelsentralen takket "for godt og 
konstruktivt forslag".

Jentegangen
9 døve jenter på bildet var med i "jentegangen" onsdag 
3. mai. De gikk med flere hundre andre jenter noen 
kilometer oppe på Fjellveien. Flere bilder (også fra i 
fjor) finner du på www.bgds.no.

StandUp 27. april: Raske kvinner
Torsdag 27. april 2006 fikk vi besøk av morokvinnene 
Torunn Bakkestuen og Hanne Enerhaugen. De under-
holdt ca 70 personer i en time. 

Kulturleder Sigrun Ekerhovd takket Hanne Enerhaugen og Torunn 
Bakkestuen for showet. 

Offisiell åpning
Torsdag 11. mai kl. 12 var det offisiell åpning av nye og 
ombygde lokaler for Statped Vest på Eikelund. Statped 
Vest er en sammenslåing av Eikelund-, Vestlandet- og 
Søreide kompetansesenter (med virkning fra 1. august 
2006).
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Torsdag 21. september 2006 kl. 19.00:

"Tospråklige barn i tospråklige familier"
Rett for "Døves Dag"-helgen i september får vi besøk av døvelærer Torill Solbø Zahl, som skal gi 
oss innblikk i sin erfaring og opplevelser med døve barn og codabarn i en tospråklig verden!

Rune Anda fikk anledning til å orientere litt. Han fortalte 
om hva brukerne har opplevd i forhold til servicemenn og 
tekniske hjelpemidler. 1) Noen brukere opplevde at servi-
cemenn kom til dem med tekniske hjelpemidler, koblet til, 
og gikk sin vei. Brukerne fikk problemer med bruken, for 
eksempel PC-teksttelefon. De fikk ikke opplæring i bru-
ken en gang. 2) Noen opplevde at servicemenn/montører 
prøvde å forklare noe viktig i forbindelse med utstyret, men 
de oppfattet ikke mye, bare smilte og nikket. I tilfeller der 
man skal forklare brukeren, må det vurderes om man skal 
ha med seg tegnspråktolk. 3) Noen hadde teksttelefon til 
reparasjon og ba om at det ble ordnet fort. Men det gikk 
dager og uker og en måned før en bruker kom til kontoret 
hos oss og klaget over ventetiden. Da vi ringte - fikk vi til 
svar at de hadde ringt og ringt til brukeren uten å få svar, 
men de hadde jo selv teksttelefonen deres - så de var UTEN 
telefon! (Det ble latter, så de skjønte poenget.) 4) Bergen 
Døvesenter har bedt HMS om å drøfte muligheten å få inn 
nye punkter i søknadsskjema når man søker om tekniske 
hjelpemidler, nemlig at man skal kunne krysse av at man 
vil bli kontaktet over sms, over e-post eller via 149 tekst-
telefonformidlingen, og om man vil ha tolk når montøren 
kommer. 5) Det er store problemer blant brukerne å vite 
hvem de skal kontakte når tekniske utstyr ikke fungerer. 
Hjelpemiddelsentralen sier at de må kontakte de lokale 
(bydelens) servicemenn. Vi mangler skikkelig oversikt, 
og det er kanskje en ide å levere e-post adresse/mobiltlf 
nummer til Bergen Døvesenter (som har hele fylket som 
arbeidsområde) og/eller til det nyopprettede Rådgivnings-
kontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen.

Hjelpemiddelsentralen i Hordaland hadde kurs for fylkets 
servicepersonell onsdag 10. mai 2006. De lånte lokaler 
hos Norges Handikapforbund på Kokstad. Nærmere 50 
"servicemenn" fra de fleste av fylkets 33 kommuner var 
med, samt fra ulike bydeler i Bergen kommune. Daglig 
leder Rune Anda ble invitert til å være med. 

De har kurs med jevne mellomrom, og denne gangen var 
det om utstyr levert av Vestfold Audio. 

Vestfold Audio startet sin virksomhet i 1987 med tek-
niske hjelpemidler for hørselshemmede som hovedaktivitet. 
Firmaet - som ble startet av Egil Rove - var trolig blant de 
første i verden som i 1985-86 laget trådløse løsninger på 
hjelpemiddelfeltet (kanskje den første?). Hjelpemiddel-
sentralen i Hordaland var trolig det siste fylket som tok i 
bruk trådløse løsninger, så sent som i 1998! Utstyrene blir 
bedre og bedre, nye utstyr dukker opp, de gamle blir “gam-
meldagse”. Men Vestfold Audio har utmerket seg med å få 
de nye til å være kompatible med gammelt utstyr. I dag har 
firmaet 13 ansatte, og de holder til i Sandefjord. Firmaet 
har siden starten levert ca 600.000 enheter i Norge.

Man kan for eksempel merke at de gamle varslingsanlegg 
bruker en del sekunder fra det ringer på døren, til det blin-
ker, mens de nye varsler på en brøkdel av et sekund. 

Kursdeltakerne - mange av dem har montert tekniske hjel-
pemidler i flere år mens en del av deltakerne er nybegynnere 
- fikk innføring i ulike tekniske hjelpemidler som finnes 
hos Vestfold Audio. De ble forklart om problemer som har 
vært og årsak til disse. Det største av “feil” på utstyret hos 
brukerne skyldes batteri. I hele 80% av tilfellene var det 
bare å bytte batteri, og så fungerer det som normalt!

Blant nye utstyr/muligheter kan nevnes:
GSM senderen anvendes når brukeren ikke bærer mobil-

telefonen på seg. GSM senderen kan bare brukes sammen 
med GSM mobiltelefoner som har innebygd vibrator. Når 
telefonen ringer (vibrerer), vil GSM senderen gi telefon-
signal i FlexiBlink mottakere

Display som forteller hva som varsles. Hvis det brenner, 
vil displayet fortelle hvilke rom det brenner i (eller er røyk 
som røykvarsleren varsler - så sant det man får støtte til 
å montere røykvarsler på flere enn ett rom), hvilke barn 
som skriker, om det ringer på døren, om man mobiltele-
fonen ringer, om sønnen har fått epileptisk anfall, om det 
er vannlekkasje i kjelleren, om en person har trykket på 
“trygghetsalarm” osv osv. Det er bare fantasien som setter 
grenser for hva man kan få inn av informasjon her. Der er 
det plass til 512 ulike informasjoner! Og informasjonene 
gies også i form av symbol, som vi kjenner til: Telefon, 
døren, flamme + mye mer.

Servicepersonell på kurs hos 
Hjelpemiddelsentralen
- daglig leder var med
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Bergen Døvesenter: 
Styremøte torsdag 20. april 2006 kl. 16.00 i døvesenteret
Til stede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyngtun, 
Gunn Kristin Selstad, Martin Skinnes og Rune Anda. Forfall 
fra: Sigrun Ekerhovd og Egil Johansen.

Medlemmer
Nye medlemmer siden sist:
Solomon Beyene (tilbakeført)

Utmeldinger:
June Hægland, utmeldt 16.03.2006 via Norges Døveforbund
Åsta Rosendal Knudsen, utmeldt 29.03.2006 via Norges 
Døveforbund
 
Fullmakt til å disponere Bergen Døvesenters Felleslegat
Siden 2002 har Toralf Ringsø hatt disposisjonsrett til Bergen 
Døvesenters felleslegat, konto nummer 6504.66.55952. 
Vedtak: Daglig leder, Rune Anda, skal ha disposisjonsrett til 
kontoen.

Høyttaleranlegg i kjelleren
Døves Ungdomsklubb søkte om, og fikk kr 15.000 fra Anna 
Jebsens Minde til kjøp av nytt høyttaleranlegg i diskoteket 
i kjelleren. Høyttaleranlegget er kjøpt, men det gjenstår 
noen detaljer og totalsummen kan komme på ca kr 23.000. 
Tidligere vedtok vi (sak 16/2006 - 17.01.2006) at kjøpet 
skulle spleiset mellom de gruppene som bruker diskoteket.
Vedtak: Følgende brukergrupper anmodes om å spleise 
likt på restbeløpet: Døves Idrettsklubb, Døvetreff, Døves 
Ungdomsklubb og Bergen Døvesenter. Det vil si ca kr 2.000 
på hver.

Bergen Døvesenters Kapitalfond
I innkallingen til ekstraordinært årsmøte 11. mai skal man 
blant annet utpeke 3 personer i et utvalg som skal forvalte 
midlene etter salg av feriehjemmet, og likeså ta opp ”mandat 
for nevnte utvalg”. Styreleder, nestleder og daglig leder har 
hatt møte for å diskutere dette. De foreslo at midlene deles 
i to, der ca halvparten settes inn i et fond, og den andre 
halvparten vurderes brukt til investering av eiendom hvis 
medlemmene ønsker det, jfr medlemsmøtet 17. november 
2005. Det ble utarbeidet forslag til ”Vedtekter for Bergen 
Døvesenters Kapitalfond” som styret fikk delt ut på møtet. 
Vedtak: Forslag til vedtekter legges fram for ekstraordinært 
årsmøte dersom møtet ønsker det.

Daglig leder orienterer:
a) Vannskade-saken er avsluttet og forsikringsselskapet IF 

opplyser at totalkostnadene kom på kr 338.774.
b) Orientering om utvikling i saken omkring “Psykisk 

helsetilbud for døve”
c) Orientering om høringsinnlegg i Bergen Rådhus 22. mars 

vedr. psykisk utviklingshemmede
d) Avbruddsforsikring og ansvarsforsikring er nå lagt inn i 

hovedforsikringen vår
e) Pensjonsforsikring for renholder Hilde Nygård er ordnet
f) Ny fullmakt for oppstilling av utbetalingsautomater fram 

til 31.12.2007 signert 4/4-06
g) Kontoret til daglig leder er nymalt og ommøblert
h) Aktivitetsrommet – som fra nå av blir internett-kafe - er 

nymalt og skal få ny gulv
i) NDF skal ha møte i arbeidslivsutvalget i Bergen 14. 

september 2006 
j) Prosjektet “Ung i Europa”: Studentene på Slåtthaug er i 

Tsjekkia denne uken.

k) Kontoret stenges 27., 28. april og 2. mai. Erling Buanes 
utvider opphold i huset

l) Orientering fra Menneskebiblioteket 18. april 2006 der 
Gunn og Rune var med

m) Orientering fra temamøte hos FFO Bergen 19. april 2006 
der Klement og Rune var med

n) FFO Hordaland har årsmøte torsdag 11. mai kl. 17. 
o) FFO Bergen har årsmøte onsdag 31. mai kl. 18.
p) FFO Hordaland har temamøte om pasientrettigheter i 

Bergen Rådhus 27. april kl. 18.
q) Vårdugnad gjennomføres torsdag 4. mai idet lørdagene 

var opptatt til utleievirksomhet

Eventuelt 1:
Gunn lurer på om tilskudd på kr 25.000 fra i fjor, til 
skuespillgruppens fremførelse av historie under kulturdagene 
i Tønsberg, som ble avlyst, fortsatt kan gjennomføres til 
samme formål under kulturdagene i Ålesund i år. Ja, vi 
skal høre med skuespillerne om der fortsatt er interesse for 
å ta opp stykket igjen. Daglig leder opplyste at det er mulig 
at også døves ungdomsklubb skal bidra med noe under 
kulturdagene, men at det ikke er avklart. Det skal taes opp 
med lederen i kulturstyret og med ungdomsklubben.

Eventuelt 2:
Gunn viste til NDFs prosjektseminar som hun deltok i i fjor, 
og at det skal gjennomføres en oppfølgning i slutten av april 
2006. Nå er det slik at NDF ikke har muligheter til å dekke 
alt. Derfor er det satt opp en egenandel på kr 500. Styret 
godkjenner at hun deltar og at døvesenteret dekker hennes 
egenandel.

Personalia
75 år
Ingvar Rasmussen, 5081 Bergen, blir 75 år 3. juni.

NOTER DATOENE:
Ungdomsklubbens talentkonkurranse
torsdag 8. juni kl. 19 + premieutdeling

Foredrag om førstehjelp/livredning 
torsdag 15. juni kl. 19

Middag i døvesenteret:
Torsdag 8. juni kl. 16.30 og torsdag 22. juni 
(sommeravslutning) kl. 16.30!
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Bergen Døvesenter: 
Styremøte torsdag 11. mai 2006 kl. 16.00 i døvesenteret
Til stede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyngtun, 
Egil Johansen, Gunn Kristin Selstad og Rune Anda. Forfall 
fra varamedlemmene Sigrun Ekerhovd og Martin Skinnes.

Takkeskriv
Mottatt takkemail fra den nye generalsekretæren i Norges 
Døveforbund, Paal Richard Peterson, som begynte på 
kontoret 2. mai 2006: ”Tusen takk for nydelige blomster 
som kom til kontoret i dag – på første arbeidsdag. Veldig 
hyggelig! Ser fram til godt samarbeid! Beste hilsen Paal 
Richard.”

Medlemmer
Nye medlemmer siden sist:
Bente Karin Lund, 5011 Bergen (hørselshemmet)
René Christian Hermansen, 5200 Os (hørselshemmet)
 
Regnskap pr. 30.04.2006
Regnskapet ble delt ut samme dag.
Vedtak: Taes til orientering. Eventuelle spørsmål utveksles 
over e-post.

Kapitalfondets vedtekter
Lovkomiteen hadde laget forenklet versjon av styrets forslag 
til kapitalfondets vedtekter. Forslaget ble sendt over e-post 
til senterstyret 9. mai. Styret er fornøyd med lovkomiteens 
arbeid. Diskusjonen her gikk på antall medlemmer i 
fondsstyret, om styret skulle holde fast på 3 medlemmer 
mens lovkomiteen mente det var riktig med 5 medlemmer 
pga det store ansvaret som blir lagt på fondsstyret. Likeså 
mente styret at det bør være mulig å trekke inn en ekstern 
person til fondsstyret, som ikke er medlem i døvesenteret. 
Lovkomiteen foreslo at samtlige medlemmer skulle være 
medlem av døvesenteret.
Vedtak: Styret går inn for at kapitalfondets styre skal bestå 
av 5 medlemmer + 1 varamedlem, hvorav en av disse kan 
være ”utenfra”, dvs. en uavhengig finansperson som ikke er 
medlem.

Ekstraordinært årsmøte
Vedtak: Styret vil foreslå overfor ekstraordinært årsmøte 
11. mai 2006 at man endrer rekkefølgen i sakslisten, slik 
at det blir 1) Bergen Døvesenters vedtekter, 2) Mandat/
vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond og 3) Valg av 
medlemmer i fondsstyret.

Eiendomsstyret
Vedtak: Eiendomsstyret består av: Egil Johansen (leder), 
Tore Birkeland og Geir Morten Flatemo.

Søknad til deltakelse i kvinnelandslaget i fotball for døve
Det foreligger søknad fra Cecilie Gudmundsen (medlem 
siden 18.09.2002) og Nina Hammersland (medlem siden 
25.09.2002) om støtte til å kunne delta på treningssamlinger 
og til å bli tatt ut til å reise til Russland (Moskva) og 
representere Norge i EM i innendørsfotball i november 
2006.
Vedtak: Bergen Døvesenter bidrar med kr 1.000 hver, til 
Gudmundsen og Hammersland. Vi ber dem fortelle om 
Moskva-turen en torsdag når mesterskapet er gjennomført. 
Vi søker Norges Døveforbund om å få dekket deler av 
beløpet, og eventuelt få dekket resten med midler fra Bergen 
Døvesenters Felleslegat.

Brukerrepresentanter til 
Brukerutvalget i Helse Bergen HF
FFO Hordaland har fått fem representanter, samt fem 
vararepresentanter til Brukerutvalget i Helse Bergen 
HF, og de ser det som en stor fordel at de kommende 
brukerrepresentanter blir kjent med brukerorganisasjonenes 
interessepolitiske arbeid. De ber tilsluttede medlems-
organisasjoner om å komme med forslag på kandi-dater. 
Utover kompetanse ervervet gjennom aktiv medvirk-
ning i brukerorganisasjonens arbeid, vil relevant utdan-
ningsbakgrunn, yrkeserfaring og politisk virksomhet være 
en styrke for de aktuelle kandidatene.
Vedtak: Styret foreslår Erling Jacobsen som en aktuell 
kandidat til vervet.

Planleggingsmøte 31. mai – om Tinnituskurset til høsten
Leder Gro Beate Samdal fra Senter for læring og mestring ved 
kronisk sykdom, avdeling for forskning og utvikling, Helse 
Bergen, har innkalt til planleggingsmøte om Tinnituskurs 
som blir arrangert til høsten. Bergen Døvesenter er invitert 
til å delta.
Vedtak: Vi oppfordrer Anne Grete Magnussen til å 
representere Bergen Døvesenter på ovennevnte møte 31. mai 
kl. 13.00-15.00. Alternativt kan vi kontakte Arvid Hauge.

Daglig leder orienterer:
a) Daglig leder deltok på offisiell åpning av nye og ombygde 

lokaler for Statped Vest 11. mai kl. 12-14.45.
b) Bergen Døvesenter arr. likemannskurs for aktive eldre 

døve på Scandic Bergen Airport Hotell 16-18 juni 2006
c) Det er inngått ny halv-års leieavtale med Foreningen 

Norges Døvblinde for perioden juni til desember 2006
d) Det har vært dugnad torsdag 4. mai med godt frammøtte, 

ca 65 personer.
e) Etter fjorårets suksess håper vi å leie hoppeslott på 17. mai 

i år også. Vi venter tilbakemelding fra idrettsklubben og 
foreldrelaget om eventuelt å dele på leieutgifter.

f) Referat fra møte i Samarbeidsforum 26. april 2006 delt ut
g) Referat fra medlemsmøtet 20. april 2006 delt ut (som 

godkjennes på neste møte)
h) Daglig leder har søkt Hjelpemiddelsentralen om støtte til 

anskaffelse av billedtelefon
i) Vi sender rapport til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. 

automat-inntekter i 2005
j) Kurs for servicepersonell i Hordaland, arr. Hjelpemiddel-

sentralen 10. mai 2006. Daglig leder var invitert til å 
være med. Kurset varte fra kl 09 til 14.

k) Ungdomsklubben er tilkjent kr 50.000 fra Riebers legat til 
digital kamera, program etc

l) Døvesenteret fikk kr 9.200 av Riebers legat til dekning 
av ny komfyr i 1. etasje. Komfyren kostet kr 26.200. 
Basarinntektene i november 2005 innbragte kr 17.000, og 
Riebers legat dekket resten.

Eventuelt
Kjetil Høgestøl viste til referat fra møte i Samarbeidsforum 
26. april 2006 der det ble opplyst at statsautorisert revisor Kjell 
Zahl ba om å få slippe å revidere regnskap til underavdelinger 
og andre, og at for små grupper er det ikke nødvendig å ha 
en statsautorisert revisor til å se på regnskapene. Kjetil mente 
at saken hørte hjemme på senterstyrets bord, og ikke bare 
samarbeidsforumet. Han lurte på hvordan det nå blir ordnet 
med revisjon av underavdelingenes. Man lurte på om vi skal 
gå tilbake til tidligere praksis, der døvesenteret utnevner 
revisorer for hver underavdeling.
Vedtak: Spørsmålet taes opp på neste møte.
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Bergen Døvesenter: 
Ekstraordinært årsmøte torsdag 11. mai 2006 kl. 19.00.

Før møtet hadde vi besøk av to unge jenter, Lill-Beate Ulstein og 
Lena Mei Kalvenes Anda der de fortalte litt om sine opplevelser 
som aktive badmintondeltakere i Wien. De vant gull i damer double 
og de møtte hverandre i singel finale, der Lill-Beate gikk av med 
seieren. Døves Idrettsklubb v/Cecilie Gudmundsen fikk overrakt 
pokalen de vant i double, og jentene fikk hver sin papegøyeblomst 
av idrettsklubben.

Dernest fikk tidligere styreleder Toralf Ringsø overrakt et Hetland-
bilde + blomster for sin innsats som styreleder de siste årene, med 
særlig fokus på det store jubileumsåret 2005.

Kl. 19.20 erklærte så styreleder Klement Våge 
ekstraordinært årsmøte for åpnet, med 21 stemmeberettigede 
medlemmer til stede.

Valg av møteleder: 
Edvard Rundhaug, med Klement Våge som varamøteleder.
Valg av referent: Rune Anda.

Klement opplyste at det i innkallingen var satt opp følgende 
rekkefølge i dagsordenen: 1) Lovforslag for Bergen 
Døvesenter, 2) Utpeke 3 personer i et utvalg som skal 
forvalte midlene etter salg av feriehjemmet, og 3) Mandat 
for nevnte utvalg.

Styret foreslo å bytte punkt 2 og 3, slik at man først gikk 
gjennom punktene/oppgavene som utvalget kom til å 
jobbe med, og avslutte med valg av medlemmer i utvalget. 
Ekstraordinært årsmøte godkjente dette.

Rita Lone Borlaug var den eneste fra valgkomiteen som 
hadde muligheter til å være til stede. De andre var forhindret: 
Anne Grethe Magnussen og Tore Birkeland. Rita lurte på om 
det var mulig å begynne med valget først, da hun skulle gå 
ca kl 20. Klement svarte at det ikke skulle være noe problem 
med å gjennomføre sakslisten slik det nå er bestemt, i og 
med at valgkomiteen allerede hadde kommet med forslag 
på kandidater. Møtelederen kunne da lede dette valget. Da 
ingen hadde innvendinger, gikk man rett på: 

1) Lovforslag for Bergen Døvesenter.
Klement Våge hadde forberedt møtedeltakerne på at punkt 
1 kanskje ikke ble behandlet idet gjeldende vedtekter 
tilsa at man ikke kunne behandle vedtektsendringer på 
ekstraordinært årsmøte. Spørsmålet var da om det også 
gjaldt vedtekter som siste ordinært årsmøte i mars 2006 
vedtok å utsette behandling av vedtektene. Thorbjørn Johan 
Sander, som er et av 3 medlemmer i lovkomiteen, sa at man 
ikke kunne behandle vedtektsendringer, men at det var ok å 
diskutere det.

Toralf Ringsø syntes ikke det var verdt å bruke tid på 
diskusjon. Når saken skal behandles neste år ville det meste 
av dagens diskusjon være glemt.

Det var ingen andre som ba om ordet, og etter at Klement 
Våge fikk bekreftelse fra Thorbjørn Johan Sander på at 
lovkomiteen (Th J Sander, Arne Nesse og Gunnar Hansen) 
var enstemmig på det punktet, ble det besluttet å utsette 
saken til ordinært årsmøte 2007.

2) Mandat for utvalg som skal forvalte midlene etter salg 
av feriehjemmet
Bergen Døvesenter har satt inn over 3,7 millioner kroner i 
Narvik Sparebank, som i fjor kom med høyeste rentetilbud. 
Senterstyret foreslo at omtrent halvparten av midlene ble 
brukt til investering i eiendom (kjøp av hytte eller noe 
annet), mens den andre halvparten skulle plasseres i fond 
eller lignende for å skaffe gode avkastninger. 

Ekstraordinært årsmøte behandlet den delen som dreide 
seg om pengeplassering. Senterstyret hadde kommet med 
forslag til vedtekter for det som ble kalt ”Bergen Døvesenters 
Kapitalfond”. Forslaget ble oversendt lovkomiteen, som så 
har gjort teksten mer folkevennlig (i lettere språkdrakt).

Vedtektene ble vist på lerret, og møtelederen gikk gjennom 
vedtektene punkt for punkt. Thorbjørn Johan Sander 
og Kjetil Høgestøl var ofte på talerstolen for å forklare 
betydningen av tekstene.

Senterstyret hadde opprinnelig foreslått at de som skulle 
forvalte midlene, bestod av 3 personer, mens lovkomiteen 
mente at ansvaret ville bli for stort på så få personer. De 
kom fram til at fondsstyret skal bestå av 5 medlemmer + 
1 varamedlem. Med noen få endringer ble alle punktene 
godkjent. 

Vedtektene skal undertegnes av to personer. Ekstraordinært 
årsmøte valgte Klement Våge og Helge Herland til å 
undertegne det.

Ekstraordinært årsmøte besluttet at vedtektene gjelder fram 
til endelig vedtak på ordinært årsmøte i 2007.

(Vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond er gjengitt i 
sin helhet på neste side.)

3) Valg
som i valgkomiteens fravær ble ledet av møteleder Edvard 
Rundhaug, gav følgende resultat:

Kjetil Høgestøl (etter innstilling fra senterstyret)
Tore Birkeland
Erling Jacobsen
Varamedlem: Helge Herland

Man var opptatt av kjønnsfordeling, og ekstraordinært 
årsmøte gav senterstyret fullmakt til å utpeke 2 kvinnelige 
medlemmer til fondsstyret innen to uker.

Dette fondsstyret gjelder fram til ordinært årsmøte i 2007. 
De har fullmakt til å gå i gang med forsiktig investering 
allerede nå. 

Avslutning:
Møteleder Edvard Rundhaug spurte om hva som vil skje med 
den andre halvparten av midlene etter salg av feriehjemmet. 
Klement Våge svarte at dette blir en egen prosess og at det 
vil være naturlig å starte med et medlemsmøte.

Ref. Rune Anda
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Vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond
Her er det foreslått at ca halvparten av pengene etter salg av Risperlen skal gå til et fond,

og at andre halvparten til investering i eiendom.

§ 1: Formål
Bergen Døvesenters Kapitalfond (BDK) er opprettet på årsmøtet 2007 med grunnkapital fra salget av feriehjemmet 
”Risperlen”, og fondsmidlene skal forsøkes plassert slik at de gir best mulig avkastning, som skal komme Bergen 
Døvesenter sin organisasjon og sine eiendommer tilgode.

§ 2: Fondets kapital
Fondets startkapital er på kr 2 millioner. I prinsippet skal denne kapitalen ikke reduseres, men årsmøtet i BDS kan gjøre 
vedtak om å ta ut utbytte. Størrelsen av det utbyttet som tas ut, bør ikke være større enn at fondets samlede kapital årlig 
økes med i gjennomsnitt 10 %.  

§ 3: Fondsstyre
Årsmøtet i BDS velger et fondsstyre på fem medlemmer og et varamedlem, samtlige medlemmer av BDS, og 
funksjonstiden skal være to år. Første gang velges tre medlemmer for to år og to medlemmer og varamedlem for ett år.  
Styret konstituerer seg ved å velge leder, nestleder og sekretær innen to uker etter årsmøtet.
Vedtak i Fondsstyret treffes med alminnelig flertall, når møtene er innkalt på ordinær måte.
Fondsstyret får de nødvendige fullmakter til å forvalte kapitalen på vegne av Bergen Døvesenter i tråd med disse 
vedtekter, men kan innhente råd fra uavhengige rådgivere.
Vanligvis skal styret ha møte minst en gang i kvartalet, men kan ellers innkalles etter behov. Innkalling skal normalt skje 
med to ukers varsel.

§ 4: Fondsstyrets oppgaver
Fondsstyret skal 

- forvalte fondets midler i tråd med disse vedtekter
- gi kvartalsvise rapporter om status for fondsmidlene til senterstyret
- føre protokoll fra sine møter
- foreslå anvendelse av eventuell avkastning 

§ 5: Investeringsfilosofi
Fondsstyret oppretter en portefølje med lav til middels risiko, og investeringshorisonten skal være forholdsvis langsiktig, 
dvs vanligvis minst 4-5 år. Dersom utviklingen tilsier det, kan et alternativ være å trygge større eller mindre deler av 
kapitalen ved plassering i bank til høyrente. Kostnadene knyttet til forvaltningen bør holdes så lave som mulig. 

§ 6: Tillatte plasseringer
Som normale plasseringer av kapitalen regnes: bankinnskudd, høyrentefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, 
kombinasjonsfond, paraplyfond, indeksfond og aksjefond. 
Plasseringer direkte i aksjer og andre mer risikopregede verdipapirer er ikke tillatt.

§ 7:  Anvendelse av avkastning
Fondsstyret skal som hovedregel ha som mål at fondets kapital skal øke med minst 10 % årlig. Avkastning ut over dette 
(utbytte) kan, etter forslag fra fondsstyret, tas ut og anvendes i samsvar med § 1, dersom årsmøtet ønsker det.

§ 8: Rapportering
Fondsstyret avlegger kvartalsvis rapport til Bergen Døvesenter sitt styre til orientering. Rapportene er til internt bruk, 
men fondsstyret kan likevel gi informasjon om utviklingen på medlemsmøter i BDS. Rapportene skal inneholde:

- oppstilling av porteføljens sammensetning
- status for porteføljen og statistikk over utviklingen
- informasjon om eventuelle endringer i porteføljen som vurderes, og begrunnelse for dette

§ 9: Årsmøtet
Årsmøtet i Bergen Døvesenter er fondets høyeste myndighet. Det er således årsmøtet som skal godkjenne fondsstyrets 
arbeid og foreta valg på nye styremedlemmer.
Til årsmøtet legger fondsstyret fram en fyldig beretning om virksomheten og utviklingen i løpet av siste år.

§ 10: Endring av vedtektene
Forslag til endringer i disse vedtekter følger samme regler som for BDS sine vedtekter.

Disse vedtektene er behandlet på ekstraordinært årsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 
11. mai 2006 og gjelder fram til endelig vedtak på ordinært årsmøte i 2007.
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Spørsmål: Hvordan fungerer formidling 
av hørselstekniske hjelpemidler? 

Svar:

Hjelpemiddelsystemet er oppbygget i nivåer hvor de 
enkelte partene har ulike roller. 

Avhengig av brukerens tilstand eller problem, trenger 
man kompetanse på forskjellige nivåer hvor brukeren 
kan henvende seg.

Brukeren selv
har et oppfølgingsansvar i forhold til å ta vare på hjel-
pemiddelet slik av det ikke skades eller unødvendig 
forringes, samt sørge for daglig vedlikehold. For noen 
hjelpemidler kan dette innebære at bruker selv må kjøpe 
og montere batterier, for eksempel 9V batteri til Blink-
anlegg.

1. linjetjenesten – kommunen
håndterer hyppig forekommende problemstillinger. Det 
forventes at disse løses på førstelinjenivå, basert på den 
brede erfaring og kunnskap som finnes i kommunen. At 
et problem er “enkelt” betyr ikke nødvendigvis at løsnin-
gen er enkel, men at det ikke kreves kompetanse fra flere 
nivåer for å løse problemet. Omfattende problemer kan 
godt løses i kommunen, men det er viktig å få råd og vei-
ledning fra et høyere nivå eller fra andre sektorer dersom 
egen kompetanse ikke strekker til.

Forskrift om habilitering og rehabilitering, fastsatt av 
Sosial- og Helsedepartementet 28.juni 2001, sier m.a. 
at kommunens ansvar omfatter alle ledd i formidlings-
prosessen. Ansvaret omfatter avdekking og utredning av 
behovet for hjelpemidler, nødvendig utprøving av hjel-
pemidler, bistand til brukeres søknad om hjelpemiddel, 
tilpassing, montering og enklere service- og reparasjon, 
samt motivasjon og opplæring av bruker i hjelpemidde-
lets funksjon. Kommunen har også et ansvar for evalu-
ering av brukernytte og nødvendig justering i forhold til 
dette. 

Når en formidler et hjelpemidler må det i formidlings-
prosessen avklares opplæringsmål for bruk av hjelpemid-
let. Man må avtale hvem som skal stå for opplæringen, 
og det bør foreligge en avtale om hvordan oppfølging 
skal foregå. Dette er spesielt viktig i forbindelse med 
service- og reparasjon av hjelpemiddelet - det må avta-
les med bruker hvordan, hvor og hvem som skal foreta 
reparasjoner.

2. linjetjenesten – hjelpemiddelsentralen
håndterer sjeldnere og kompliserte problemer som krever 
spesialistkompetanse innenfor områder der det ikke er 
mulig å bygge opp et tilstrekkelig erfaringsgrunnlag på 
et lavere nivå. 

Det er utarbeidet samarbeidsavtaler med alle 33 kom-
muner i vårt fylke som beskriver ansvars og rolleavkla-
ringer innenfor hjelpemiddelprosessen. I samhandlingen 
med 1. linjetjenesten inngår det at Hjelpemiddelsentralen 
har et informasjon og opplæringsansvar i formidlings-
prosessen. Gjennom flere år har Hjelpemiddelsentralen 
i Hordaland gjennomført en systematisk opplæring av 
kommunens fagpersonell – formidlere og teknisk perso-
nell slik at de er i stand til å yte bistand i tråd med 1.lin-
jetjenestens ansvar. 

3. linjetjenesten – landsdekkende kompetansesenter
De er spesialister på enkelte felter innenfor hjelpemid-
delformidling, og har regions- eller landsdekkende funk-
sjoner overfor brukerne, første- og andrelinjetjenesten.
Arbeidsfordeling ved service- og reparasjon

Ut i fra ansvars og rolledelingen i formidlingsproses-
sen er det naturlig at bruker henvender seg til 1. linje-
tjenesten – generalistene, og melder behov for faglig 
bistand. Oppdraget løses på lokalt nivå av kommunens 
personell. Kan ikke kommunens personell løse proble-
met vil de videreformidle en henvendelse til 2.linjetje-
nesten som har spesialistkompetanse. Oppdraget løses av 
hjelpemiddelsentralen i samarbeid med partene. 

Det er ut fra denne oppgavefordelingen at en ønsker 
at brukerne skal henvende seg til kommunens personell 
for bistand, slik at oppgaven kan løses rasktest mulig på 
lavest mulig nivå. 

Mange hørseltekniske hjelpemidler formidlers gjen-
nom Høresentralen. Et av problemene for mange brukere 
blir da at de mister den lokale forankringen av behovet 
ved at en går utenom 1.linjetjenesten i kommune / bydel 
i formidlingsprosessen. I mange tilfeller ser vi da at bru-
ker ikke får nødvendig opplæring og informasjon i bruk 
og oppfølging av hjelpemidlene. Resultatet blir ofte at 
brukerne ikke vet hvor de skal henvende seg for hjelp og 
bistand, f.eks ved service- og reparasjon. Dette medfører 
at det henvender seg direkte til Hjelpemiddelsentralen i 
stedet for å ta kontakt med kommunen for rask lokal løs-
ning av problemet. 

Hjelpemiddelsentralen har begrensede ressurser og 
vil ikke ha mulighet til å ivareta 1.linjetjenesteoppgaver 
innenfor enklere service- og reparasjoner. Derfor vil 
brukerne ved henvendelse til Hjelpemiddelsentralen bli 
henvist til å ta kontakt med kommune / bydel for å få 
utredet og om mulig løst problemet.

1., 2., 3. linje tjeneste - hva betyr det?
Hjelpemiddelensentralen svarer Bergen Døvesenter
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Over 200 i døvesenteret 17. mai!

17. mai = Barnas dag! Døvesenteret er et naturlig sam-
lingssted på nasjonaldagen. Både i fjor og i år hadde vi 
hoppeslott på parkeringsplassen, og pga regnvær var det 
lek og konkurranser for barn i kjellerlokalene. Idrettsklub-
ben hadde det fryktelig travelt på kjøkkenet med salg av 
rømmegrøt, kaffe/te, brus, is, pølser osv. Kulturstyret og 
ungdomsklubben tok seg av leker. Barn, ungdom, voksne, 
døve, hørende, foreldre, venner, kollegaer m.m. koste seg. 
Herlig samarbeid mellom foreldrelaget, idrettsklubben og 
døvesenteret som spleiset på leie av hoppeslottet i år!

Se flere bilder på www.bgds.no!

Hunstad skole i 17. mai tog. Foto: Ra

Foto: Bjørnar Stene og Rune Anda



Retur: Bergen Døvesenter, Kal far vei en 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren). 
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, gi 
oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE

Du kan få Budstikken
i FARGER på

www.bgds.no

Medlemskap og medlemsfordeler
Det lønner seg å være medlem av døvesenteret, da får du:

    *  Rimelig pris hos Sports Club og Svett og Blid (treningsstudio).
    *  Halv pris på alle fester i døvesenteret.
    *  Halv pris på leie av lokaler hvis du vil feire store dager 
    i døvesenteret.
    *  Ofte støtte til deltakelse på kulturdager og stevner.
    *  Rimelig deltakeravgift på kurs.
    *  Medlemsbladet ”Budstikken” gratis, hver måned
    *  Døves Tidsskrift inkludert i medlemskapet
    *  Automatisk medlem i ungdomsklubben (13-26 år) 
    og idrettsklubben

Du blir medeier i et fl ott døvesenter, men aller viktigst:
Du blir på lag med oss som arbeider for et bedre samfunn for 
døve.
Du blir med i demokratiet som styrer Bergen Døvesenter. 
Og du blir automatisk medlem av Norges Døveforbund. 

Norges Døveforbund sender ut giro til alle medlemmer av de 
tilsluttede døveforeninger.
Kontingenten er som følger:
Kr 500,- for hovedmedlem
Kr 100,- for ektefelle/samboer
Kr 100,- for et familiemedlem til (under 18 år)
Kr 250 for skoleungdommer (med Døves Tidsskrift)

Du kan melde deg på som medlem ved å sende navn, adresse, fødsels-
dato, om du er hørende eller hørselshemmet, til: post@bgds.no.

Juni:
02. ti:  Eldretrim kl 10.30.
01. to:  Foredrag om "Tegnskrift" kl. 

19.00 v/Ingvild Roald
05. sø: (2. pinsedag) Kl. 12: 

Friluftsgudstjeneste på 
Kristkirketomten. Tom S. 
Tomren medvirker

06. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen. 
Middag.

07. on: Døvblindes kontaktklubb i 
storsalen (på dagtid)

07. on: Speiderne i døvekirken kl. 
17.00-20.00: Førstehjelp.

08. to: Talentkonkurranse kl 19 
+ premieutdeling vedr. 
fotokonkurransen (arr. BDUK)

 Middag kl. 16.30
09. fr:  Kjellerstuen. Pubkveld arr. 

kulturstyret
09.fr: Misjonsforening hos Grete 

Elvebakk kl. 19.00.
10.-11. lø/sø: Speiderhelg med 

overnatting i kirken. Merking 
og pakking av utstyr til leiren, 
reglement på leiren. Møt opp 
kl. 14 ved kirken. Hjemreise 
søndag kl. 14.

11. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på tegn-
språk v/Lars Hana. Hagefest.

13. ti:  Lokallaget av NDHS har møte 
kl 12 i kjellerstuen

15. to: Senterstyret har møte kl 16
15. to: Foredrag om førstehjelp/

livredning kl. 19.00
16.-18. fr-sø: Likemannskurs for aktive 

eldre døve på Scandic Bergen 
Airport Hotell

17. lø:  Kjellerstuen - Lørdagscafe kl. 
11-15. Arr. Døvetreff

20. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen 
(sommeravslutning)

21. on: Døvblindes kontaktklubb i 
storsalen (på dagtid)

21. on: Kurs for døvblitte og deres 
pårørende, i kjellerstuen kl 12 
til 19.

22. to:  Hyggekveld i døvesenteret. 
Sommeravslutning med middag 
kl. 16.30! Kjetil Høgestøl 
informerer fra siste styremøte.

23. fr:  Døves Idrettsklubbs gubbelag 
samles i kjellerlokalene kl 
19.00.

Misjonsforening
hos Grete Elvebakk i Birkeveien 
45 A fredag 9. juni kl. 19.
Trenger du skyss? 
Ring Astrid 55 18 99 43 eller 
sms 959 62 239.

Vevekurs
Er det noen som er interessert i veve-
kurs til høsten? Døvesenteret har en 
"Kontra-vevstol" og vi har en som er 
interessert i å undervise. Ta kontakt 
med daglig leder hvis du er interessert i 
å lære, så kan vi se om vi kan gjennom-
føre minst 12 timers kurs før jul. 

Torsdagsvakter kl. 18-21 i juli
Som vanlig samarbeider vi med Døves 
menighet om åpningstider om torsdage-
ne i juli. Er det noen som kan stille opp 
og lage kaffe og te, og servere tebrød, 
vafl er e.l.? Ta kontakt med kontoret.


