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5. januar 2006: Lysekronen endelig på plass 
i hallen. Den var en gave fra Vestlandet 
kompetansesenter i forbindelse med Bergen 
Døvesenters 125 års jubileum i mai 2005.

7. januar: Det var ca 160 deltakere på jule-
trefesten i døvesenteret, flest barn.

10. januar: Ekstraordinært generalforsam-
ling på Designtrykkeriet. Man vedtok å selge 
trykkeriets aksjer til Åstvedt.

16.-22. januar: 13 deltakere på båtførerkurset 
i døvesenteret. Alle bestod eksamen.

26. januar: Ingeborg holdt foredrag med tit-
telen: "Den nye tolken - hvem er hun?"

Årsmelding for Bergen 
Døvesenter 2006
1  Bergen Døvesenter
Etter vannskaden, reparasjon og delvis stengte lokaler med etterfølgende 
redusert aktivitet i døvesenteret fra september og fram til midten av 
desember 2005, tok døvesenteret igjen opp aktivitetene i huset. Det har 
som vanlig vært stor aktivitet i døvesenteret, både i huset og ellers. Vi har 
mange frivillige medarbeidere, og likeså underavdelinger og andre som 
gjør utmerket innsats for døve og hørselshemmede i Bergen og ellers i 
fylket. 

Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund, FFO Hordaland og 
FFO Bergen.

2  Medlemstallet
Det var pr. 31.12.2006 registrert 309 betalende medlemmer i Bergen 
Døvesenter, noe som er 9 mer enn året før. Disse er fordelt på 203 
hovedmedlemmer, 67 familiemedlemmer, 28 ungdomsmedlemmer 
samt 11 nye medlemmer høsten 2006 til lav medlemskontingent (kr 
150). Medlemskapet administreres av Norges Døveforbund (NDF) og 
landsmøtet til NDF vedtar kontingentsatser. Det koster kr 500 å være 
medlem i NDF. For en husstand koster det kr. 500 for hovedmedlemmet, 
og kr. 100 for ektefelle/samboer og barn under 18 år. Studenter/
skoleungdom betaler kr 250 i årskontingent, inkludert Døves Tidsskrift. 
Døveforeningene får kr 200 for hvert hovedmedlem, samt kr 100 for 
samboer/ektefelle og kr 100 for ett barn under 18 år. For hvert medlem 
skal Døves Idrettsklubb ha kr 50. I praksis er det slik at alle som er 
medlem i Bergen Døvesenter automatisk også er medlem i Døves 
Idrettsklubb.

7 av medlemmene i Bergen Døvesenter er æresmedlemmer: Thorbjørn 
Johan Sander (1980), Helge Kjølleberg (1980), Marta Sander (1985), 
Margot Hammer (1995), Toralf Ringsø (1995), Arne Nesse (2005) og 
Erling Buanes (2005).

Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte: 
Kristian Storedale, Norvald Eikenes, Jenny Godøy, Laila Hansen og 
Solveig Seljelid.

Medlemsfordeler:
Det lønner seg å være medlem, idet man i tillegg til gratis medlemsblad kan 
ha nytte av ulike tilbud:
    * Redusert pris på fester i døvesenteret.
    * Rimelig leie hvis du vil feire store dager i døvesenteret.
    * Iblant støtte til deltakelse på utflukter o.a.
    * Rimelig deltakeravgift på kurs.
    * Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i medlemskapet

* Medlemskap i Bergen Døves Idrettsklubb
* Andre medlemsfordeler

Du blir medeier i et flott døvesenter, men aller viktigst:
Du blir på lag med oss som kjemper for et bedre samfunn for døve.
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27. januar: Norsk film tekstet fra dag nr 1: 
"Oljeberget". Vi var på kino premieredagen 
sammen med bl.a. deltakere fra Bergen Hør-
selslag og Hordaland fylkeslag av Hørsels-
hemmedes Landsforbund.

7. februar: Erling Buanes (foran til høyre) ny 
leder i Seniorutvalget i Bergen Døvesenter. 

9. februar: Informasjonskveld. Besøk av for-
bundsleder Hanne Kvitvær. Man snakket bl.a. 
om "tegnspråklov" og artiklene i ukeavisen 
"Klar Tale".

11. februar: Ungdomsklubben hadde kakelot-
teri på Lagunen.

10.-12. februar: Helgekurs i dataprogrammet 
PowerPoint i kjelleren i døvesenteret. 

Du blir med i demokratiet som styrer Bergen Døvesenter. 
Og du blir automatisk medlem av Norges Døveforbund. 

3  Styret
Døvesenterets styre har i 2006 – etter årsmøtet 11.03.2006 
- bestått av følgende:
Styreleder:  Klement A. Våge
Nestleder:  Kjetil Høgestøl
Styremedl.:  Gunn Kristin Selstad
   Sunniva Lyngtun
   Egil Johansen (eiendomsleder)
1. varamedlem:  Sigrun Ekerhovd (kulturleder)
2. varamedlem:  Martin Skinnes
Daglig leder har fungert som sekretær for styret.
Styret har i 2006 hatt 12 styremøter og behandlet 175 saker (derav 3 
styremøter og 48 saker før årsmøtet 11.03.2006). 
Foran hvert styremøte fikk styret tilsendt regnskap pr. slutten av 
foregående måned. Samarbeidet i styret har fungert godt.
Styret har oppnevnt eiendomsstyre, med Egil Johansen som leder og 
med disse medlemmene: Tore Birkeland og Geir Morten Flatemo. 
De har hatt en veiledende rolle i forhold til senterstyret og kommet med 
forslag til det som bør gjøres av vedlikehold og annet arbeid i huset.
Likeså har senterstyret oppnevnt kulturstyre, med Sigrun Ekerhovd som 
leder og med Vibeke V. Flatemo og Tore Sande som medlemmer.
Fire torsdager i løpet av året, etter årsmøtet i fjor, har enkelte 
styremedlemmer informert fra siste styremøte. 
I tillegg ble styrereferat trykket i Budstikken.

Medlemsmøter/ekstraordinært årsmøte:
02.03: Medlemsmøte: Vi diskuterer forslag til endring i lov for Bergen 

Døvesenter
11.03: Ordinær årsmøte i Bergen Døvesenter
20.04: Medlemsmøte: Nytt fra NDFs landsråd, Designtrykkeriet, Tolkesaker, 

spørretime
11.05: Ekstraordinært årsmøte: Oppnevne fondsstyre samt mandag for 

fondet
24.08: Medlemsmøte: Skal døvesenteret investere i kjøp av eiendom?
23.11: Medlemsmøte med DIK: Orientering om arbeidet til hyttekomiteen
19.12: Ekstraordinært årsmøte: Skal døvesenteret satse på barnehage?

4  Personalet
Rune Anda har siden 3. mars 2003 arbeidet i 100% stilling som daglig 
leder. 
Eivor Berg har vært engasjert som kontormedhjelper i 40% stilling fra 1. 
november 2006. Stillingen er 100% finansiert med lønnstilskudd fra NAV.
Hilde Nygård har jobbet som 20% renholder hos oss siden 1. aug. 2005.
Mona de Lange har vært kantineansvarlig annenhver tirsdag i forbindelse 
med seniortreff.
Vibeke Varn Flatemo har servert middag tre ganger i vår: torsdagene 16/
3, 27/4 og på seniortreff 9/5.
Sigrun Ekerhovd har vært vikar for daglig leder i til sammen 11 dager 
høsten 2006.
Asle Karlsen har vært knyttet til administrasjonen som regnskapsfører. 
Ellers har administrasjonen nytt godt av frivillige tjenester Skjalg Iversen 
har hjulpet med å stifte sammen Budstikken og sette på adresselapper
Erling Buanes har fungert som vaktmester i døvesenteret. Nesten 
hver dag gjennom hele året har han vært i døvesenteret på dagtid og 
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14. februar: Bergen lokallag av Norsk Døve-
historisk Selskap hadde årsmøte. Nils Johan 
Bjørø (bak i midten) ble gjenvalgt som leder, 
for 15. år på rad, siden stiftelsen!

2. februar (til 9. mars): 6 torsdagsformid-
dager med Internett-kurs.

17. februar: Første møte i det omorganiserte 
gruppen - avdeling "hørsel", arr. Hjelpemid-
delsentralen i Hordaland.

22. februar: Olav Dahl ble valgt som ny le-
der i Hordaland foreldrelag for hørselshem-
mede. Årsmøtet fant sted i kjellerlokalene i 
Døvesenteret.

23. februar: Landsforbundet Mot Stoffmis-
bruk (LMS) holdt foredrag.

kontrollert at alt fungerte, skiftet lyspærer, sjekket brannsikkerheten og 
tatt en god del vedlikeholdsarbeider.
Harald Gåsland var ansatt som kokk og servitør for lokalavdeling av 
Foreningen Norges Døvblinde. De leide 1. etasje til dagsenter annenhver 
onsdag gjennom hele året. Samarbeidet blant de ansatte har vært preget 
av godt miljø og godt humør!

5  Revisorer
Døvesenteret har en dyktig statsautorisert revisor, Kjell Zahl. Han kan 
kommunisere på tegnspråk, og i tillegg til å revidere regnskapene har han 
bidratt med verdifull kunnskap når vi har bedt om råd. 
Bilagsrevisor er Hans Erik Tofte med Arvid Støyva som varabilagsrevisor.

6  Lovkomiteen
Lovkomiteen besto i 2006 av Thorbjørn Johan Sander Gunnar Hansen 
og Arne Nesse. Komiteens (der Ingunn Storlykken Herland var med i 
lovkomiteen – Arne Nesse ble valgt på årsmøtet i fjor) lovendringsforslag 
til årsmøtet i fjor ble av årsmøtet utsatt, og vil bli lagt fram på årsmøtet 17. 
mars 2007. (Det var satt opp som en av punktene under ekstraordinært 
årsmøte 11. mai 2006, men da vedtektene sa at ”Det kan ikke vedtas 
vedtekts-endringer eller omgjøres årsmøtevedtak på disse møtene.” ble 
det utsatt.)

7  Valgkomiteen
Valgkomiteen besto i 2006 av Tore Birkeland (leder), Rita Lone Borlaug 
og Anne Grete Magnusse (De skal lede valget på årsmøtet 17. mars 
2007.)

8  Eiendommen Kalfarveien 79
5. januar 2006 ble lysekronen satt på plass i hallen etter at de gamle 
elektriske ledninger er blitt skiftet ut av Egil Johansen og Tore Birkeland 
(den jobben brukte de en uke på). Den flotte lysekronen var en gave fra 
Vestlandet kompetansesenter i forbindelse med Bergen Døvesenters 125 
års jubileum i mai 2005.
Egil Johansen overtok som eiendomsleder etter Erling Buanes i 2006, og 
sammen med Tore Birkeland og Geir Morten Flatemo har de hatt noen 
møter der de satte opp prioriteringsliste for hva som måtte gjøres med 
huset. Erling Buanes ble tilsatt som ”vaktmester” i 2006.

Erling Buanes har med sine erfaringer vært en verdifull mann både med 
hensyn til å kontrollere brannsikkerheten og til å se til at alt sto bra til med 
huset. Hver uke sjekket han også om alarmsystemet og spinkleranlegget 
var i orden. Den årlige befaring av branntilsynet viste at Erling har 
gjort en god jobb. I løpet av 2006 har det vært to brannøvelser (alarm). 
Sikkerheten er stort sett meget bra. 

Av vedlikeholdsarbeider har han malt tak og vegger, lagt ned parkett 
på gulvet på internettkafeen, malt vegg og tak i svalgangen og lagt 
ned nytt gulv der også. Han har også tatt mange forskjellige småjobber 
og reparasjoner. Ellers har Buanes passet på at det er nok kaffe til 
serveringen, at det er nok rengjøringsmidler, toalettpapirer, lyspærer, at 
alle dører er lette å åpne og lukke, og mye annet. I hele året tok han på 
seg ansvaret for å handle inn nødvendige ting etter avtale med daglig 
leder. 
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25. februar: "Døvetreff" v/Heidi og Hilde 
arrangerte "Vinkveld" i døvesenteret.

9. mars: Konsulent Norunn Kalvenes orien-
terte om Rådgivningskontor for hørselshem-
mede og døvblinde.

10. mars: Prosjekt Nasjonalt kompetansesen-
ter for døvhet og psykisk helse inviterte til 
faglig nettverksmøte hos Asvo Bergen. 

11. mars: Bergen Døvesenter hadde årsmøte. 
Klement Våge overtok som ny styreleder.

12. mars: Utstilling i forbindelse med "La-
degården barnehage 120 år". Omvisningen 
var tolket, og likeså videoframvisningen (se 
bildet).

Eiendomsleder Egil har blant annet ordnet det elektriske i henhold til 
sikkerheten i ”Helse, miljø og sikkerhet”. Vi har hatt hjelp av Datafryd til 
forskjellig datavedlikehold, nettverk osv. Egil og Tore har dessuten lagt inn 
aluminiumsplater ved skyvebanene under scenen slik at det ikke lenger 
ble problem med at stoler hengte seg fast i stolpene der under.

Internettcafeen ble flyttet fra kjelleren til 1. etasje. Hele eiendomsstyret 
deltok. Buanes tok seg av gulvleggingen der. Det ble foretatt 
systemvedlikehold der og på kontoret i 2. etasje. 

I mars 2006 ble det kjøpt ny komfyr til kjøkkenet i 1. etasje. Den kom på 
ca kr 27.000, og var finansiert av basarinntektene november 2005 og 
med tilskudd fra Riebers legat.

6. februar 2006 fikk vi 5 litt eldre PCer og noen bord og stoler fra 
Vestlandet kompetansesenter. Det betyr at vi nå har 10 datamaskiner på 
internettkafeen, som også brukes i forbindelse med datakurs.

10. oktober 2006 fikk døvesenteret en del flyttbare ”rulleramper” som ble 
plassert der hvor det letter kjøring mellom lokaler med rullestol i huset. 
Disse var gitt som gave fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland.

Det ble skaffet nye høyttalere til diskoteket i kjelleren og festet på plass 
av Tore og Egil. Egil har ellers bistått med tilrettelegging av musikken i 
storsalen i forbindelse med utleie av selskapslokale, og ellers har han 
flere ganger ordnet og rettet opp problemer med datamaskiner.

Det er viktig å holde det gamle ærverdige huset i god stand. I 2006 
fikk Bergen Døvesenter tilsagn om kr 400.000 i kulturhusstøtte fra 
Hordaland fylkeskommune av et budsjett på ca 1,2 mill. kroner, etter at 
Bergen kommune innstilte vår søknad som første prioritet blant søkere 
i kommunen. Midlene skal gå til reparasjon av terrassen og til utvendig 
maling av huset og noe til. Støtten blir ikke utbetalt før arbeidene er gjort, 
innen to år. Bergen Døvesenter må selv sørge for 2/3 av utgiftene.

Når det gjelder fellesarealer ute der Konows senteret, døvekirken og 
døvesenteret bruker, deler vi likt utgifter til gresstrimming, snøbrøyting, 
salting osv. 

Eiendommen Kalfarveien 79 ble forsikret for kr 47.900 i 2006 
(forsamlingshus).

I annen etasje er det for det meste kontorer, fordelt på følgende:
Norsk Døvehistorisk Selskap
Døves Tidsskrift (redaktør Helge Herland)
Datafryd (Egil Johansen). 
Bergen Døvesenter.
Styrerom, populært kalt kongerommet.

I tillegg finner vi også døvehistorisk museum her.

I 3. etasje er det Kirkens SOS som leier. De har vært vår største leietaker i 
mange år. Samarbeidet med dem opplever vi som veldig god.

Samlet leieinntekter 2. og 3. etasje kom i 2006 på kr 144.495.
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16. mars: Over 100 møtte fram til Ungdoms-
klubbens "Tegnuttrykk"-kveld.

18. mars: Kulturstyret arrangerte "fengsels-
fest" i kjellerstuene.

17.-19. mars: Norges Døveforbund hadde 
Landsråd på Stjørdal. 

22. mars: Birger Johnsen og Tove Theie var 
til stede i forbindelse med Bergen kommunes 
høring i rådhuset om boligbygging, tjenester 
og tiltak for mennesker med utviklingshem-
ning. Døvesenteret hadde innlegg.

23. mars: Thorbjørn J. Sander fortalte hvor-
for han var skeptisk "tegnspråklov".

9 Fritidsboligkomite
Etter at feriehjemmet Risperlen ble solgt i 2005, ble midlene plassert på 
høyrentekonto i Narvik Sparebank. Ekstraordinært årsmøte 11. mai 2006 
besluttet at ca halvparten av midlene skulle plasseres i fond. 
Et fondsstyre – som fungerer fram til ordinær årsmøte 17. mars 2007 - ble 
opprettet (se punkt 27).
Etter medlemsmøte 24. august, ble følgende medlemmer oppnevnt 
(i september) i Fritidsbolig-komiteen: Edvard Rundhaug, leder, Egil 
Johansen, Tore Birkeland, Helge Herland og Sigrun Ekerhovd. Det er 
utarbeidet mandat for komiteen. 
Før jul 2006 vedtok Døves Idrettsklubb på sitt ekstraordinære 
årsmøte å delta med inntil kr 400.000 av sine fondsmidler til kjøp av 
fritidseiendom sammen med døvesenteret. Endelig avgjørelse blir fattet 
på Idrettsklubbens ordinære årsmøte i mars 2007.

10  Barnehage i døvesenteret
I løpet av sommeren 2006 kom tanken på å bruke deler av døvesenteret 
til barnehage. Grunnen til at denne ideen dukket opp var for å se etter 
alternative muligheter til å skaffe døvesenteret ekstra inntekter. Det har 
vært underskudd i årsregnskapet de fem siste årene. I tillegg ser det ut til 
at døvesenteret vil miste automatinntektene. Det var derfor nødvendig å 
finne andre inntektsmuligheter.
Barnehageideen ble presentert som en tilleggssak på medlemsmøtet 24. 
august 2006, og saken blir jevnlig oppdatert på hjemmesiden www.bgds.no, 
samt at det informeres i Budstikken. 
En komite ble opprettet for å gå gjennom forberedelsene siden også 
utearealet er berørt: Fra døvesenteret: Klement Våge og Rune Anda, fra 
Døves menighet: Arvid Støyva og Guri Kaland Sværen. Vi har ellers hatt 
godt og konstruktivt samarbeid med Døves menighet i forbindelse med 
barnehagesaken. Konows senter er også berørt og vi har god dialog med 
dem.
Ekstraordinært årsmøte tirsdag 19. desember 2006 vedtok enstemmig at 
døvesenteret skulle jobbe videre med barnehagesaken med det formål 
å starte opp barnehage i døvesenteret i løpet av høsten 2007. Man kan 
følge med i utviklingen på www.bgds.no, der det er lagt inn egen side 
med ”barnehage-dagbok”.

11  Vanlig samlingskveld 
 i døvesenteret - torsdager i 2006
26.01: Foredrag v/Ingeborg Skaten: ”Den nye tolken, hvem er hun?”
09.02: Informasjonskveld med besøk av forbundsleder Hanne Kvitvær.
23.02: Foredrag: Landsforeningen mot rusmisbruk.
09.03: Besøk av Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde – 

uken etter var det lørdagsbesøk på Rådgivningskontoret i Bergen.
16.03: Tegnuttrykk-kveld, arr: Døves Ungdomsklubb. Middagservering
23.03  Thorbjørn Johan Sander forklarte hvorfor han mente det ikke var 

behov for tegnspråklov
06.04: ”Døves språkrettigheter” - foredrag ved Odd-Inge Schrøder
27.04: Stand Up: Raske kvinner v/Hanne Enerhaugen og Torunn 

Bakkestuen. Middagservering kl 16
04.05: 65 personer deltok på dugnad i døvesenteret. 
  Alle fikk pizza etterpå.
01.06: Foredrag om ”Tegnskrift”, kl. 19.00 v/Ingvild Roald
15.06: Fotball-VM på storskjerm i storsalen
22.06: Fotball-VM på storskjerm i storsalen

http://bgds.no/bodyFrame/nyheter/linker/N2006-2.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/9/2006-9.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2005/69/2005-69B.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/29/2006-29.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/nyheter/Kultur/RaskeKvinner.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/nyheter/Kultur/RaskeKvinner.htm
http://www.signwriting.org/about/who/index.html" \l "anchor632161
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27. mars: Teater Manu viste "Peer Gynt" i 
Fjell Kulturhus.

29.-30. mars: Nedre Gausen kompetansesen-
ter arr. brukerrådsseminar i Holmestrand og 
Sandefjord. Fra Bergen deltok Mariann Nødt-
vedt, Tore Svane, Rune Anda, Annelise Olsen 
og John Sverre Fauske.

3. april: Siste gang Døves Idrettsklubb fikk 
låne gymnastikksalen ved Hunstad skole til 
fotballtrening.

4. april: Studenter ved tegnspråklinjen ved 
Høgskolen i Bergen besøkte seniortreff i 
døvesenteret.

06. og 20.07 (torsdager) var det sammenkomst i Logehagen på 
Wesselstuen da døvesenteret var stengt i juli

10.08: Tema: ”Vi lærer å knytte tau!” (Knoper / spleis) v/
Båtførerprøven.com

07.09: Foredrag om Usher syndrom og konsekvenser av det v/May-Britt 
Matre og Hanna Taranger v/Regionsenter for Døvblinde

14.09: Norges Døveforbunds arbeidslivsutvalg informerte. 
21.09: Foredrag v/Torill Solbø Zahl om ”Tospråklige barn i tospråklige 

familier”
05.10: Foredrag av Vidar Sæle ”Hva er diabetes?”
12.10: ”Når er et språk utrydningstruet? - og hva skjer med 

tegnspråkene?” v/Arnfinn Vonen
19.10: Ungdomsklubben viser skuespill: ”Foryngelsesmaskin”
26.10: ”Gjør det noe om et språk dør?” v/ Sonja Erlenkamp
16.11:  Filmkveld ”Kjærlighet har mange språk” 
09.11: Temakveld v/”Ci på nett” v/Sigrun Ekerhovd
30.11: Cecilie fortate fra EM i innendørsfotball i Moskva
14.12: Julekos i døvesenteret sammen med senterstyret

12  Selskapelige arrangementer i 2006
07.01: Juletrefest med ca 160 deltakere, arr. av Bergen Døvesenter og 

Hordaland foreldrelag for hørselshemmede
25.02: Døvetreff arr. Vinkveld i døvesenteret.
18.03: Fengselsfest i storsalen og kjellerlokalene. Arr. Kulturstyret
06.10: Tex Mex aften, arr. Kulturstyret/Døvetreff.
02.12: Juleball i storsalen, arr. Kulturstyret

13  Andre arrangementer i 2006
10.01: Ekstraordinært generalforsamling på Designtrykkeriet AS vedtok å 

selge aksjer i trykkeriet. Bergen Døvesenter solgte sine 10 aksjer 
for kr 30.000.

27.01: For første gang ble en norsk film tekstet på premieredagen. Filmen 
het ”Oljeberget” og vi var på kino sammen med Bergen Hørselslag 
og Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund.

04.02: Bergen Døves Idrettsklubb. Bowling om dagen. Hyggekveld i 
kjellerstuen.

02.03: Historielaget besøkte Bergen Byarkiv i Kalfarveien 76
12.03: Tolket utstilling: ”Ladegården barnehage 120 år”
27.03: Teater Manu viste Peer Gynt på Fjell Kulturhus, Straume (Sotra) 
01.04: CI-treff i storsalen
13.-16.04: Døves Idrettsklubb har internasjonal Bowling med åpent hus i 

storsalen og kjellerstuen
18.04: Infomøte om CODA til barn av døve foreldre
19.04: Tegnspråktolket ”Hans og Grete” i Den Nationale Scene
23.04: Utstilling på Bryggens Museum, 13.00, med tolk
11.05: Offisiell åpning av nye og ombygde lokaler hos Statped Vest på 

Eikelund.
17.05: Døvesenteret var åpent kl 10 til 15. Døves Idrettsklubb, Døves 

Ungdomsklubb og Kulturstyret arrangerte.
25.-26.05: Seniorutvalget arr. tur til Haugesund
07.10: CI-treff i kjelleren kl 11. 
09.10: Tegnspråktolket forestilling ”Lille Eyolf” ved Småscenen på DNS
13.-15.10: Døves kulturdager i Ålesund.
20.-22.10: Nasjonalt skolemesterskap i innendørs fotball, svømming og 

badminton i Bergen, arr. Hunstad (FAU), foreldrelaget og Døves 
Idrettsklubb.

31.10: Tolketjenesten arrangerte Brukerseminar i storsalen kl. 18.00

http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/49/2006-49.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/54/2006-54.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/55/2006-55.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/57/2006-57.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/57/2006-57.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/60/2006-60.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/62/2006-62.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/62/2006-62.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/65/2006-65.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/Foredrag/Ved-dette-tegn.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/72/2006-72.html" \t "ingen
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/2/2006-2.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/nyheter/linker/N2006-13.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/nyheter/Kultur/TeaterManu-2006-02.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/nyheter/Kultur/Utstilling-2006-04-23.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/nyheter/Kultur/2006-10-09%20Lille%20Eyolf.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/68/2006-68.html
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6. april: Odd-Inge Schröder holdt foredrag 
over temaet "Døves språkrettigheter".

13.-15. april: Døves Idrettsklubb arr. inter-
nasjonal bowlingturnering på Sandsli. Her 
får Egil Johansen muligens takk for at han 
kjørte de aktive til og fra hotell med leid buss 
hver dag.

18. april: Norsk folkehjelp arrangerte "Men-
neskebiblioteket" i Landmark kafe. Denne 
gangen var temaet også "døve". Her ser 
vi Gunn Kristin Selstad som "levende døv 
bibliotek" der hun svarte på spørsmål.

19. april: Klement og Rune deltok på FFOs 
temakveld i Vestre Strømkaien 7. Temaet var 
bl.a. "Handlingsplan for funksjonshem-
mede".

05.12: Seniorgruppen - julebord på Hotel Norge 
09.12: Julemesse + lørdagskafe i storsalen kl. 11.00-14.00 v/Kulturstyret
  og pepperkakehus-baking med barna i kjelleren

14  Utflukter / kultur
Tsjekkia
I april 2006 dro studenter og noen lærere ved Slåtthaug vg. skole på tur til 
Tsjekkia for å besøke døve studenter utenfor Praha. Økonomisk støtte til 
prosjektet kom fra departementet via Bergen Døvesenter.

Seniorutvalget på tur til Haugesund 25.-26. mai 2006
Det var 18 personer som meldte seg på og ble med på turen til Haugesund. 
De ble mottatt av ekteparet Kallevik og Minny Sørdal i Haugesund 
Døvesenter. Under oppholdet var de på sightseeingsturer og koste seg 
med god mat og sosialt samvær på Rica Saga Hotell. De besøkte blant 
annet kobberverk, gruve, et underjordisk museum, Haraldshaugen, 
kirkegård.

Døvestevne på Nesholmen 18.-20. august 2006
De foregående årene leide vi buss som brakte bergensdeltakere til og 
fra døvestevne, men denne gangen kjørte vi med privat-biler. Det var 
nærmere 50 personer fra de tre fylkene; Hordaland, Sogn og Fjordane 
og Møre og Romsdal som var med. Det er trolig 35. gang døvestevnet 
ble holdt i Sogn og alltid med de samme samarbeidspartnere: Møre 
og Romsdal Døveforening, Bergen Døvesenter og Døves menigheter i 
Bergen og Møre. Vi fikk støtte fra Norges Døveforbund (trivselsmidler) i 
forbindelse med døvestevnet.

Døves kulturdager i Ålesund 13.-15. november 2006
Bergen deltok aktivt på kulturdagene. Ungdomsklubben spilte 
”Foryngelsesmaskin” med 6 personer, og Døvesenteret deltok med 
det historiske skuespillet ”Bergens Døvstummeforening fra 1880 og 
utover” med 5 deltakere. Økonomisk støtte til kulturdagene kom både fra 
Mowinckels fond (gitt i 2005) og fra trivselsmidler (Norges Døveforbund).

15 Kurs / seminar
Likemannskurs for aktive eldre
på Scandic Bergen Airport Hotell 16.-18. juni 2006 med 20 deltakere fra 
hele landet. Kurset ble gjennomført i regi av Norges Døveforbund. Bergen 
Døvesenter sto som teknisk arrangør, og leder i Norges Døveforbunds 
seniorutvalg Thorbjørn Johan Sander ledet kurset. På kurset gikk man 
gjennom mange ulike temaer, blant annet: Hva ønsker eldre døve? 
Får vi eldre-veiledere for døve? - Aldring – hva skjer med oss når vi blir 
eldre/gamle? - Hva er en likemann for døve, og hva er likemanns-arbeid? 
- Rettigheter for eldre. Hva kan gjøres for at eldre døve kan fungere så 
godt som mulig lengst mulig? - Rettigheter og regler i forbindelse med 
tolketjeneste for hørselshemmede. - Konows Senter, tilbudet og systemet 
- Hva venter døveorganisasjonen av NDFs seniorutvalg og de lokale PEU-
lagene? - Gruppearbeid og debatt – og krav. Daglig leder Rune Anda 
deltok første dagen.
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26. april: Deltakere i samarbeidsforum 
fulgte brannvernleder Erling Buanes rundt i 
lokalene for å bli kjent med rømningsveier og 
hvor brannslukningsapparater er å finne. De 
ansvarlige skulle undertegne branninstruks i 
forbindelse med egne arrangementer.

27. april: Hanne Enerhaugen og Torunn Bak-
kestuen moret publikum med StandUp.

3. mai: Jentegangen der man gikk fra Mulen 
og opp langs Fjellveien. En tradisjon som 
gjennomføres hvert år.

4. mai: Hele 65 deltok i dugnad i døvesenteret 
den torsdagsettermiddagen! Alle fikk Peppes 
pizza og gratis brus til slutt.

Tegnspråkkurs:
Det har vært 9 deltakere på tegnspråkkurs for nybegynnere vinteren 2006 
med Bjørg Storesund som instruktør, og 10 deltakere høsten 2006 med 
Mona-Birgitte Johnsen som instruktør. (Vi savner flere tegnspråklærere, 
slik det var i 70-årene. På det beste tror vi det var ca 20 tegnspråklærere 
i aksjon.)

Trimkurs:
Nils Johan Bjørø har vært”gym-lærer” annenhver tirsdag nesten i hele 
2006, avbrutt med noen tirsdager med Sverre Johansen som gymlærer-
vikar. Trim for eldre begynte høsten 2003. Frammøtet varierte mellom 3 
og 14 personer. Etter hver trim, koste deltakerne seg med kaffe og noe å 
bite i. Vi takker Nils Johan for hans aldri sviktende interesse for å stimulere 
medlemmene til helsefremmende innsats. I sin ungdom var han leder for 
idrettsmedlemmer og de siste årene var det altså trim for eldre han hadde 
ansvaret for! På slutten av 2006 ble vi enige om at han avsluttet dette 
oppdraget. Nils Johan fylte 84 år i februar 2007.

Båtførerkurs
16.-22. januar 2006 var det båtførerkurs i døvesenteret med 13 deltakere. 
Kurset startet mandag og ble avsluttet med eksamen søndag. Til sammen 
23 timer. Deltakerne fikk innføring i grunnleggende båtkunnskap, 
bl.a.: Båten, båttyper, sikkerhet ombord, CE-merking, redningsvest, 
stabilitet, motor, vedlikehold, vinteropplag, vær og vind, flo og fjære, 
tauverk, flagging, fortøying, manøvrering, navigasjon, merkesystemet, 
lyskarakterer, kompass, misvisning, deviasjon, instrumenter, havari, 
forsikring, mann over bord, kommunikasjon, førstehjelp og ikke minst 
sjøveisregler. Alle bestod eksamen. Kurset ble omtalt i Bergens Tidende 
20. januar 2006. 

Internettkurs
2. februar til 9. mars (hver torsdag formiddag) var det internettkurs for 
nybegynnere. Internett er et spennende felt, og det er gøy å surfe på 
internett. På kurset gikk man blant annet gjennom følgende: Ulike web-
adresser (vi begynte med søk i www.telefonkatalogen.no)
Ulike søkemotorer - E-post (hotmail) til hverandre - MSN-chatting osv 
- Bestille fly- og togbilletter, og likeså kinobilletter o.a. - Bestille varer på 
internett - Auksjon på internett – Nettbank. Det var 6 deltakere på kurset, 
som ble ledet av Rune Anda.

Datakurs, Powerpoint
Helgen 10.-12. februar var det kurs i dataprogrammet PowerPoint med 
6 deltakere. Deltakerne gikk gjennom blant annet: - Åpne, lukke, lagre, 
lagre som, lage ny, finne mappe osv. – Officehjelperen - Hurtigtastene 
- Ulike visninger – Notatrute - Lage nye lysbilder, kopiere lysbider 
- Velge ulike utformingsmal - Ulike bakgrunnsbilder - Bli kjent med 
”brukerinformasjon” - Skrive inn tekst, ulike skriftsnitt, justeringer, o.a. 
- Punktoversikt, nummerering m.m. - Arbeide med tabeller, diagrammer, 
organisasjonskart - Sette inn bilder - Printe ut, valg av ulike alternativer - 
Lysbildeovergang, animasjoner m.m. - Kontinuerlig lysbildevisning, skifte 
mellom hvert bilde automatisk osv. Kursleder var Rune Anda.

Slektsgranskningskurs
15.-17. september var det slektsgranskingskurs under ledelse av Beryl 
K. Ramvik. Det var 5 kursdeltakere. Man gikk blant annet gjennom 
teori om forskjellige slektsord, kilder, kirkebøker, gotisk skrift, kilder 
i utlandet - ”Eksamen”, tyde gotisk skrift - Installere slektsprogram 
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10. mai: Hjelpemiddelsentralen arr. kurs og 
veiledning for servicefolk i bruk av nye tek-
niske hjelpemidler. Daglig leder var med.

11. mai: Offisiell åpning av nye og ombygde 
lokaler hos Statped Vest på Eikelund. Ca 60 
personer deltok.

11. mai: Lena Mei Kalvenes Anda og Lill-
Beate Ulstein fortalte litt om sine opplevelser 
i forbindelse med internasjonal badminton-
turnering i Wien, der de vant gull og sølv i 
singel og gull i double. Doublepokalen ble 
overrakt til Døves Idrettsklubb.

11. mai: Tidligere styreleder Toralf Ringsø 
fikk overrakt et Hetland-bilde som takk for sin 
innsats de siste årene, og spesiel i forbindelse 
med 125 års jubileum i 2005.

17. mai i døvesenteret.

- Prøve slektsprogrammet - Lete etter kilder på internett og putte inn 
opplysningene i slektsprogrammet - Jobbe med egen slekt - Jobbe 
”dypere” med slektsprogrammet - Bilder inn i programmet - Lage ulike 
rapporter - Jobbe videre med egen slekt

Engelskkurs
Vi hadde gleden av å ha Pat Pritchard som kursleder i ”Engelsk for 
voksne døve” – for de som kunne litt engelsk fra før. Det var 8 som 
deltok om onsdagene fra 30. august til 8. november 2006. Kursets mål: 
Videreutvikling av den enkeltes ferdigheter i engelsk. Å gi
deltakerne motivasjon og økt selvtillit i forhold til bruken av engelsk. 
Kursets innhold: 
Utvikling av lese- og skriveferdigheter i engelsk, tilpasset den enkeltes 
behov - Øving i kommunikasjon på engelsk ved bruk av tegn, IKT og 
skrift. Arbeidsmåter: Samhandling på engelsk ved bruk av engelsk tegn, 
evt. tale, IKT, skriftspråk, rollespill og spill. Forelesninger og skriftlig 
arbeidsoppgaver. Deltakernes forutsetninger: Litt kjennskap til engelsk er 
nødvendig for å delta, ”men en stor porsjon vilje, humor og lærelyst” het 
det i innbydelsen.

Knutekurs
Torsdag 10. august 2007 hadde vi besøk av Eirik Skare fra 
Båtførerprøven.com som lærte alle som var tilstede i døvesenteret en 
vanlig torsdagkveld følgende knuter:  - Båtmannsknop - Enkelt-/dobbelt 
flaggstikk - Dobbelt halvstikk – Pålestikk - Overhåndsknop og Åttetallsknop 
– Øyespleis - Endespleis/Kronespleis - Kveiling av tau. Gratis for alle.

Andre kurs
I tillegg til våre egne kurstilbud har vi lånt ut lokalene våre til andre kurs, 
deriblant datakurs arrangert av Bergen Hørselslag (v/kursleder Jannicke 
Johannessen) for deres medlemmer, scrapbookings-/minialbumkurs 
arrangert av Papirloftet (v/kursleder Anne Jo Schröder Lexander) for våre 
medlemmer og andre interesserte.

16 Underavdelinger/tilsluttede grupper
Kvinneklubben 
(Stiftet 13.10.1902) 

Vi har hatt 3 samlinger i år. Første var i mars. Ikke så mange møtte til 
kos. Neste var i sept. Og siste var julebord. Det var 22 som var med på 
kosen. Da hadde vi koldtbord og kake. Nissen var også tilstede i år. Året 
fikk en flott avslutning. 
Berit Hafstad var klubbens kontaktperson i 2006, med Bibbi Karlsen som 
medhjelper.
Marta Ringsø overtok som Kvinneklubbens kontaktperson fra desember 
2006, og fortsatt med Bibbi Karlsen som medhjelper. 

Bergen Døves Idrettsklubb
(Stiftet 29.10.1905) 

Leder: Cecilie Gudmundsen
Sekretær:  Arne Nesse
Kasserer:  Nina Hammersland
1. styremedlem: Arvid Støyva
2. styremedlem: Gunn Kristin Selstad
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25.-26. mai: Seniorutvalget hadde utflukt til 
Haugesund.

27. mai: Lille Eyolf sto på programmet i 
forbindelse med Festspillene i Bergen. Eyolf 
ble vellykket spilt både av Oliver (døv) og Tor 
Andreas (sønn av døve foreldre).

29. mai: Byarkivet arrangerte Nettverk-
samling for universal utforming. Bergen 
Døvesenter holdt foredrag i byarkivet, og 
deltakerne fikk se døvehistorisk museum, bare 
et par minutters gange til døvesenteret.

1. juni: Eivor Berg og Rune Anda var hos 
FFO og fortalte studentene fra Laksevåg vg. 
skole om døvesenteret og litt om hva det vil 
si å være døv.

Aktiviteter i Bergen Døves Idrettsklubb i 2006:

Fotballjentene og fotballguttene har deltatt i 2 døvemesterskap, innendørs 
i Ålesund og utendørs i Sandefjord.

Bowlingherrerne har spilt i serie som de pleier, og var med i DM i Oslo. 
De har også deltatt i diverse cup.

BDIK arrangerte også internasjonal turnering i bowling i anledning deres 
100 års jubileum.

Så ble det arrangert et vellykket skolemesterskap i oktober der BDIK, 
Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede og FAU ved Hunstad 
samarbeidet for å få det til.

Vi har to jenter, Lill-Beate Ulstein og Lena Mei Kalvenes Anda som har 
gjort det bra i badminton og deltok i en internasjonal turnering i Østerrike i 
slutten av april, og Lill-Beate Ulstein deltok også i EM i Østerrike i august.

Mer om aktivitetene kan dere lese på www.bdik.no

Bergen Døves Ungdomsklubb:
(Stiftet 25.10.1962)

Styret som ble valgt på årsmøtet 27. september 2006 består av følgende: 
Leder:  Tor S. Fiksen
Nestleder:  Lena Mei Kalvenes Anda
Sekretær:  Stine-Mette Breivik
Kasserer:  Erlend Lønning
1. styremedlem:  Martin Berhovde
2. styremedlem: Thomas Bjelland

Det forrige styret besto av Eivor Berg (leder), Lena Mei Kalvenes Anda 
(nestleder), Ingvild Skjong (sekretær), Lill-Beate Ulstein (kasserer) og 
styremedlemmene Linda Bessert og Stine-Mette Breivik.

Ungdomsklubben har hatt en del styremøter og behandlet mange saker. 
Klubben fikk følgende tilskudd i 2006: Kr 50.000 fra Riebers legat til 
anskaffelse av videokamera, pc, redigeringsprogram, lys osv. I tillegg 
fikk klubben tilskudd på kr 35.346 fra Fri Fond via Norges Døveforbunds 
barne- og ungdomsutvalg, til ulike aktiviteter og noe til utstyr.
Høsten 2006 fikk vi eget kontor i 2. etasje i døvesenteret.

Av gjennomført program i 2006 kan vi nevne følgende:
11.02.2006: Kakelotteri på Lagunen. Inntekt kr 1.360.
16.03.2006: Tema ”Tegnuttrykk” med mer enn 100 personer i 
døvesenteret. 
02.-03.09.2006: Dugnad på ungdomskontoret i 2. etasje
17.05.2006: Vi hadde ansvaret for lek og konkurranse for barn i kjelleren. 
Det ble en inntekt på kr 700 til klubben
27.09.2006: Årsmøte i Ungdomsklubben, 20 frammøtte.
13.10.2006: Vi viste stykket ”Foryngelsesmaskin” under Døves 
kulturdager i Ålesund
19.10.2006: ”Foryngelsesmaskin” vist i døvesenteret
03.-04.11.2006: Norges Døveforbunds Barne- og Ungdomsutvalg hadde 
seminar i døvesenteret
30.10.2006: Vi kjøpte møbler til ungdomskontoret.
02.11.2006: Vi arrangerte pizzakveld i kjellerlokalene med disco, lek og 
underholdning. 25 ungdommer møtte.
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1. juni: Ingvild Roald fortalte om "Tegnskrift"  
(se mye info på www.bgds.no under billedar-
kiv for 1. juni 2006).

8.-9. juni: Nedre Gausen kompetansesenter 
og Norges Døveforbund arr. "Fagdager" i 
Sandefjord. Fra Bergen Døvesenter deltok 
Klement og Rune.

16.-18. juni: NDF/BDS arrangerte likemann-
skurs for aktive eldre på Scandic Bergen 
Airport Hotel.

17. juni: "Døvetreff" sto for lørdagskafeen 
den junidagen. Det var ca 30 som kom.

Bergen Døves Seniorgruppe 
(Opprettet 19. mars 1973)

Styret har bestått av: 
Leder  Erling Buanes. 
Nestleder  Sverre Johansen. 
Sekretær  Thorbjørn Johan Sander. 
Kasserer  Norvald Eikenes. 
Styremedlem  Annlaug Koppen. 
Vara:  Marta Ringsø og Thora Gåsland. – 
Etter at Norvald Eikenes gikk bort i høst, overtok Thora Gåsland som 
kasserer.

Gruppen har som tidligere hatt senior-treff  i Bergen døvesenter 
annenhver tirsdag hele året, utenom sommerens ferietid. Det har vært 
variert program, mest informasjon og korte foredrag, og utlodning som 
regel en gang i måneden. Fra høsten ble gjenopptatt middagsservering 
ved første treff i måneden. Mona de Lange har hatt ansvaret for kjøkkenet 
både med vaffelsteking og middag. På treffene har det vært besøk av 
skolebarn, studenter og andre.

Gruppen arrangerte kultur-tur til Haugaland, med overnatting i 
Haugesund. Det var besøk på museer o.a., en meget vellykket tur med 
18 deltakere. Til dette oppnådde vi kr 5.000 i støtte fra NDF. Andre 
høydepunkter var rømmegrøt og spekemat på siste treff før ferien, 
julebord på Hotell Norge og årsavslutningen i døvesenteret med hele 40 
deltakere.

Leder og nestleder deltok på likemannskurs for seniorer som NDF 
arrangerte på Kokstad med 20 deltakere fra hele landet, med BDS som 
teknisk arrangør og Sander som kursleder.
For første gang har BDS bevilget et beløp til gruppen over sitt budsjett, 
med kr 10.000. Gruppen har også fått kr 3.000 fra BDS sitt felleslegat.
Thorbjørn Johan Sander fra vår gruppe har vært leder i NDFs seniorutvalg, 
som har tatt flere initiativ gjennom året.

Døvblittgruppen
(Stiftet 1983)

Leder: Harald Gåsland
Nestleder: Bjørn Ruste
Sekretær: Eli H. Westgård
Styremedlemmer: Tor-Bjarne Westgård
 Marta Sander

Gruppa har hatt 7 møter og 4 styremøter i  2006

20. januar. Tema: Døvekirkens Diakoniarbeid. Astrid Tokle og Døveprset 
Lars Hana var med oss. De 2 fortalte om det  diakoniarbeidet  Døvekirken 
driver. Astrid fortalte også om en tur til Kypros 27.mars-10. april 2006. Det 
var flere fra gruppa som ville være med på turen til Kypros. Tor-Bjarne 
informerte om gruppa sin tur til Danmark 03.-07. mai 06.
24.februar Årsmøte. Det var 14 frammøtte medlemmer på årsmøte som ble 
holdt i kjellerstuen i Døvesenteret. Harald Gåsland ble valgt til møteleder 
og Eli H Westgård til referent. Årmøtet godkjente årsmelding og regnskap 
uten noen bemerkninger.
Thorbjørn J.Sander ledet valget på en veldig morsom måte. Det ble 
gjenvalg på Tor-Bjarne Westgård. Eli H.Westgård blir fast medlem av styret 
Hilde J.Hellestvedt utgår fra av styret. Oskar og Thorbjørn forsetter som 
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20. juni: Mona de Lange sto for kaffe- og 
kakeservering i forbindelse med Seniortreff 
annenhver tirsdag hele året. Bildet er fra 
seniorutvalgets sommeravslutning med 
rømmegrøt.

10. august: Her ser vi Eirik Skare (t.h.) de-
monstrere knytekunsten. Til venstre: Gunnar 
Forland.

15. august: Endelig en hørselshemmet ansatt 
ved Førerkortsentralen i Bergen! Nå kan døve 
få teori- og praksiskurs hos Geir Frode Lun-
den, som selv behersker tegnspråk!

18.-20. august: Skjalg Iversen har vært med 
på døvestevne i Sogn hele 35 ganger!

valgkommite. Etter dette ble ordet gitt fritt og flere kom med gode innspill. 
Det ble bestemt at møte 31. mars utgår da flere i gruppa er bortreist.
27. mars- 10. april tur til Kypros. Vi hadde tilbud om å være med på turen 
som Diakoniutvalget stod for. Inger og Ingvar, Thora og Harald ble med 
fra vår gruppe. En fin tur med mange opplevelser. Det var med tolker for 
etthvert behov så ingen følte seg utenfor på noen måte.
21. april. Hyggekveld. Thorbjørn J Sander fortalte fra sin nye bok:Vi som 
ikke hørte flyalarmen. Vi fikk også informasjon av Tor-Bjarne om turen til 
Danmark i mai.
Tur til Danmark 01.- 05. mai 2006. Tor-Bjarne hadde lagt opp en meget 
fin tur for oss til Århus. Vi reiste med Prinsesse Ragnhild til Hirsthals, tog 
derfra til Århus. Der hadde vi 3 overnattinger på det meget flotte hotellet til 
SAS i Århus. Siste kvelden hadde vi festmiddag.
18.- 20. august Døvestvne på Nesholmen. Der var også noen fra vår 
gruppe med.
28. august.  Hyggekveld. En hyggelig dame fra  COLORLINE var med oss 
denne kvelden. Hun fortalte om gode tilbud fra deres selskap.
8.- 10. september likemannskurs for voksne CI brukere i Lørenskog. 
Harald var med fra vår gruppe, Thorbjørn var kursleder.
29. september. Tema: Hurtigruten. Bjørn fortalte og viste en film fra rundtur 
med hurtigruta ” Midnattsol”. Et meget godt foredrag som ga oss andre 
veldig lyst til å ta den samme turen.
27. oktober. BINGO. Eli og Tor Bjarne hadde også dette året vært flittig ute 
og samlet mange fine gevinster. Frammøte til denne kvelden var veldig 
godt. Det gav et pent overskudd til driften av gruppa.
24.- 26. november Tillitsmannskurs i Asker. Harald representerte vår 
gruppa. Thorbjørn var med som foredragsholder.
Fredag 8. desember  JULEAVSLUTTNING. Vi hadde kjøpt inn snitter og 
en stor deilig kake.
Marta ledet kvelden på en fin og god måte. Det var flere spennende 
konkurranser. Tor-Bjarne la fram forslag på tur til våren.
2006 ligger nå bak oss, et bra og trivelig år for gruppa. Takk til hver enkelt 
som har stilt opp og gjort sitt til at året ble så bra for alle i gruppa.

Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap 
(stiftet 07.05.1992) 

Leder: Nils Johan Bjørø
Personlig varaleder: Thorbjørn Johan Sander
Sekretær: Marta Sander
Kasserer: Åge Lauritzen
Styremedlem: Annlaug Koppen

Laget har hatt møter en tirsdag hver måned, unntatt juli-august. Dette har 
vært kombinerte styre- og medlemsmøter. Frammøtet har vært litt mindre 
enn tidligere, da noen av de mest interesserte dessverre har gått bort.

På museet har vi fått en del nye ting. To barnemodeller som skal fungere 
som ”elever” foran lærerinnen. De mangler foreløpig klær. Til disse har vi 
også fått en gammel skolepult, blekkhus og andre småting som ble brukt 
på skolen i gamle dager. Vi har fått en liten prekestol som skal settes på 
stativ foran presten. Det begynner å bli trangt. Vi fortsetter å dokumentere 
den gamle døveskolens historie på veggtavlen med bilder og tekst.

Besøk på museet er meget populært for mange som kommer i 
døvesenteret.
Annlaug Koppen har laget en lang liste over døvelitteratur, og som bør 
interesse mange.
Norsk Døvehistorisk Selskap hadde kurs og årsmøte i Tromsø. Fra 
Bergen deltok Nils Johan Bjørø, Åge Lauritzen og Anne Berg, og 
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24. august: Medlemsmøte om kjøp av fri-
tidseiendom.

30. august: Engelsk kurs for voksne døve, 
med Pat Pritchard som kursleder. Kurset 
varte til november.

2.-3. september: Ungdomsklubben frisket opp 
kontoret sitt i 2. etg.

4. september: Tegnspråkkurs for nybegyn-
nere. Mona-Birgitte Johnsen var kursleder.

7. sept.: Foredrag om "Usher syndrom og 
konsekvenser av det" v/Britt Matre og Hanna 
Taranger fra Regionsenter for døvblinde.

Thorbjørn Johan Sander var kursleder og foredragsholder. Sistnevnte 
gikk av som leder (etter 16 år), men fortsetter som redaktør for Nye 
Journal for Døve.
NDHS har 42 individuelle og 3 kollektive medlemmer i Bergens-området.
Bergen Døvesenter er medlem av Norsk Døvehistorisk Selskap.

Andre klubber:
Følgende klubber ligger i ”dvale”, noen ble aldri formelt oppløst:
Døves Sjakklubb (stiftet 1946), Døves Bridgeklubb (stiftet 1969), Døves 
Motorklubb (stiftet 1982) og Døves Fotoklubb (stiftet 1985). 

Døves menighet, Kalfarveien Borettslag (omsorgsboliger)  og Konows 
Senter er også det vi betegner som tilsluttede grupper. Vi setter pris på 
å ha gode naboer og synes vi i fellesskap har lagt grunnlag for et fortsatt 
godt samarbeid fremover. Hver fredag nesten hele året gjennom deltar 
våre ansatte og medarbeidere i lunsj hos Konows senter, der også Døves 
menighets ansatte er med. Vi har ellers samarbeidet med Døves menighet 
om de årlige juletrefestene der det var lagt inn andakt i programmet, og 
likeså samarbeidet vi år etter år i forbindelse med døvestevne i Sogn, og 
sist i forbindelse med barnehagesaken. 

Samarbeidsforum
Underavdeligene og tilsluttede grupper har som vanlig hatt to møter 
(26.04.2006 og 15.11.2006) i samarbeidsforum der vi diskuterte saker 
av felles interesse. I tillegg var det informasjon fra senterstyret. Inntil to 
representanter fra ulike grupper var invitert til å delta i Samarbeidsforumet 
sammen med styreleder og daglig leder fra døvesenteret:  
Eiendomsstyret, Kulturstyret, Idrettsklubben, Kvinneklubben, 
Ungdomsklubben,  Seniorutvalget, Døvblittgruppen, Historielaget, Døves 
menighet, Konows Senter,  Rådgivningskontor for hørselshemmede og 
døvblinde og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede. De fleste deltok 
på møtene.

Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede
Vi har godt samarbeid med foreldrelaget, både på det politiske området 
og i forbindelser med aktiviteter for barn og unge. De gjør god innsats, og 
likeså har foreldrelaget vært aktiv i skolesaker ved blant annet å kontakte 
politikere, Statped, pressen o.a. I 2006 samarbeidet vi om juletrefesten 
lørdag 7. januar 2006. Karnevalet 5. mars ble avlyst idet det falt sammen 
med siste helg i vinterferien. Fra mars til desember 2006 fikk alle medlemmer 
av foreldrelaget Budstikken gratis tilsendt, som kampanjetiltak.

Tolketjenesten / Hjelpemiddelsentralen i Hordaland
Vi har hatt møte med tolketjenesten i døvesenteret 17. februar og 30. 
november 2006. Formålet er å utveksle erfaringer og synspunkter rundt 
tolkeoppdrag og samarbeidet. Begge parter har ett ønske: Å arbeide mot 
bedre service mellom tolketjenesten og brukerne. Interesseorganisasjoner 
for døvblitte, døvblinde og hørselshemmede var også invitert. Tore Sande 
fra Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund deltok 
sammen med daglig leder fra Bergen Døvesenter på siste møte, 30. nov. 
2006. Vårt medlem, Gunn Kristin Selstad, var vikar på tolketjenesten fra 
01.08.2006 (til 25.01.2007).

Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund 
og Bergen Hørselslag
Vi er av og til i kontakt med både HLF Hordaland og Bergen Hørselslag. 
Sistnevnte lånte våre lokaler i forbindelse med deres kursarrangement 
(datakurs) høsten 2006.
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14. september: Norges Døveforbunds ar-
beidslivsutvalg, her ved Knut Bjarne Kjøde, 
orienterte om arbeidet sitt og hadde dialog 
med medlemmene.

15.-16. september: Disse deltok på slekts-
granskingskurs, ledet av Beryl K. Ramvik.

21. september: Torill Solbø Zahl med temaet 
"Tospråklige barn i tospråklige familier".

26. september: Første visning med hytteko-
miteen, på Askøy. Stedet var fint, men man 
droppet det pga selve hyttens kvalitet.

27. september: Ungdomsklubben hadde 
årsmøte. Her er det nye styret.

Høgskolen i Bergen (HiB)
Vi har god kontakt med de som har ansvaret for tegnspråk- og tolkelinjen 
ved Høgskolen i Bergen. Studentene var flittige gjester i døvesenteret, i 
2006 spesielt i forbindelse med foredragsserie om tegnspråk.

Beast
I 2005 tok studentene initiativ til ”Tegnspråk-kafé” i Bergen sentrum 
annenhver uke og det fortsatte de med også i 2006. I løpet av året ble 
BEAST opprettet: BErgens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige forum. 
De har egen hjemmeside (link fra www.bgds.no)
Beast har tegnspråk-cafeer annenhver tirsdag og har tegnspråk-fest en 
gang i blant (som regel annenhver måned). 
Formålet er sosialt samvær, blir kjent med hverandre, møte kjente og dele 
erfaringer. 

17 Brukerrådet ved VKS
Brukerråd ved Vestlandet kompetansesenter var en modell for å gi 
brukerne innflytelse ved kompetansesentrene. Fra høsten 2004 ble det 
valgt et nytt brukerråd for perioden 2004-31.12.2007. Bergen Døvesenter 
oppnevnte Rune Anda som representant i brukerrådet ved Vestlandet 
kompetansesenter (VKS). Kjetil Høgestøl var hans vararepresentant.
Rådet har hatt mange saker på sine møter. Man diskuterer hvordan 
framtidens skoletilbud for hørselshemmede skal være. Nå som flere 
og flere barn ble CI-operert betød det nye utfordringer for skolene. 
I brukerrådet deltok representanter også fra Hørselshemmedes 
Landsforbund (Tore Svane), Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 
(Sissel Gerritsen), FAU (Jan Rolf Bekkevold), Korttid/Foreldreopplæringen 
(Mariann Nødtvedt) og Cochlea-gruppen (Karen Løvfall Våge), samt 
brukerkontakt-sekretær (John-Sverre Fauske) og senterleder (Annelise 
Olsen). 

Fra 01.08.2006 ble tre kompetansesentre slått sammen til Statped Vest: 
1) Vestlandet kompetansesenter, 2) Eikelund kompetansesenter og 3) 
Søreide kompetansesenter. Brukerrådet ble derfor oppløst 31.12.2006 
og det nye brukerrådet, som nå heter ”Samarbeidsrådet” inneholder 
dessverre ikke en eneste representant fra hørselsektoren. Det har vi 
klaget på. (Nå har det ordnet seg, se side 42.)

18 Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og døvblinde i Bergen
1. september 2005 ble Rådgivningskontoret åpnet i Bergen med Mary-
Ann Grønås som daglig leder. Kontoret ble utvidet med en konsulent 
(Norunn Kalvenes) fra 1. januar 2006. Vi har hatt god kontakt med 
rådgivningskontoret gjennom hele året. Vi merket også at en del av 
arbeidet som vi tidligere gjorde for hørselshemmede, nå er overtatt av 
rådgivningskontoret som har både personale og kompetanse på mange 
områder og likeså har de gode forbindelser/nettverk i hjelpeapparatet.

19 Legater / Økonomisk støtte
Bergen Døvesenters felleslegat
Legatet er et privat legat, og styret for legatet er til enhver tid det valgte 
styret i døvesenteret. Kapitalen per 31. desember 2006 var kr.208.339,54.  
Det ble delt ut kr 3.000 derfra i 2006 til Seniorutvalgets julebord 
5. desember.
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5. oktober: Vidar Sæle var invitert for å holde 
foredrag over temaet "Hva er diabetes?"

6. oktober: Kulturstyret/Døvetreff arr. Tex-
Mex-kveld i døvesenteret.

12. oktober hadde vi besøk av professor Arn-
finn M. Vonen, til høyre. Temaet var: "Når er 
et språk utrydningstruet? - og hva skjer med 
tegnspråkene?"

13. oktober: Ungdomsklubben klar til innsats 
under kulturdagene i Ålesund med stykket 
"Foryngelsesmaskin".

14. oktober i Ålesund: Bergen Døvesenter 
historie om Bergens Døvestummeforening.

Einar Eriksens legat
Dette er et legat opprettet for blinde, hjerte- og lungesyke og døve. Legatet 
bestyres av en advokat og vår representant i styret er Toralf Ringsø. Det 
ble delt ut 1/3 til hver av gruppene hvert år. Utdelingen var gitt til opplæring 
og kurs. Det har ikke vært noen utdelinger til døvesenteret i 2006. Imidlertid 
ble det foreslått å oppløse legatet og at gjenværende midler ble delt ut i 3 
likelydende deler til organisasjoner til de tre nevnte grupper, der Bergen 
Døvesenter representerer gruppen døve. Saldoen pr 31.12.2006 var på kr 
1.477.183,45.

Konows legat
Autorisert revisor Kjell Zahl har revidert årsregnskapet for Konsul August 
Konows legat for døve for regnskapsåret 2006, som viser et årsresultat 
på kr 0,00. Regnskapet viser et langsiktig gjeld på kr 496.038,39. Det 
er penger som døvesenteret lånte av Konows legat da vi kjøpte huset i 
Welhavensgate i 1974.

Helse Vest
Har tilkjent Bergen Døvesenter kr 20.000 for opplysningsvirksomhet, bl.a. 
nyhetskvarter, informasjon, forebyggende tiltak osv.

NDF Ungdomsutvalgs Frifond
Etter søknad har Ungdomsklubben mottatt kr 35.346 fra ovennevnte fond 
i 2006. Pengene går til anskaffelse av aktivitetsutstyr og til sammenkomst 
for ungdommer. 

Schiblers legat
I 2004 fikk døvesenteret kr 6.000 fra legatet i forbindelse med 
talentkonkurranse for ungdommer. Men det har ikke lykkes å få nok 
oppslutning til en slik konkurranse. Legatet har foreslått at pengene 
kan brukes til andre formål for ungdommene. Den saken er overlatt til 
ungdomsklubben.

Riebers legat
I 2006 fikk vi, etter søknad, kr 9.600 til restbetaling av den nye komfyren 
på kjøkkenet. Døvesenteret hadde basar høsten 2005 og inntektene 
på kr 17.000 var øremerket den nye komfyren, som kom til å koste kr 
26.600. (Ungdomsklubben fikk kr 50.000 fra Riebers legat, se under 
Ungdomsklubben.)

Bjarne Egges legat
I desember 2006 mottok vi kr 3.000 fra Bjarne Egges legat til kulturformål. 

20 Gaver / oppmerksomhet 
I 2006 har døvesenteret gitt kr 500 i gave til Tromsø og omegn 
Døveforening i forbindelse med foreningens 100 års jubileum.
Som vanlig gav døvesenteret gavekort a kr 250 til medlemmer som 
fylte runde år (50 år, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95). Vi minnet også våre 
bortkomne medlemmer med bårekrans/-bukett og siste hilsen fra 
døvesenteret.

Mottatte gaver: Høsten 2006 fikk døvesenteret en del flyttbare ”ramper” 
som ble plassert der hvor det letter kjøring mellom lokaler med rullestol 
i huset. Disse var gitt som gave fra NAV Hjelpemiddelsentralen i 
Hordaland.
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21. oktober var det nasjonalt skolemesterskap 
i badminton, svømming og innendørsfotball 
her i Bergen.

26. oktober: Besøk av Sonja Erlenkamp 
som foredro over temaet "Gjør det noe om 
et språk dør?"

30. oktober: Ungdomsklubben kjøpte nye 
IKEA-møbler til kontoret sitt.

31. oktober: Tolketjenesten inviterte til bru-
kerseminar i døvesenteret.

2. november: Ungdomsklubben arr. piz-
zakveld i kjellerlokalene.

21 Aksjer
Pr. 31.12.2006 har Bergen Døvesenter 4 aksjer hos Åstvedt AS a kr 500. 
27. mars 2006 solgte vi våre 10 aksjer i Designtrykkeriet for til sammen kr 
31.000.

22 ”Budstikken”
Foreningens informasjonsblad ”Budstikken” kom ut med 11 nummer i 
2006. Daglig leder har vært bladets redaktør. Budstikken sendes ut til alle 
medlemmer + noen abonnenter, samt til en del døveforeninger i landet + 
andre forbindelser. I tillegg kan Budstikken lastes ned gratis (PDF-fil) over 
internett. Fra mars til desember 2006 ble Budstikken også sendt ut gratis til 
alle medlemmer av Hordaland foreldrelag for hørselshemmede. 

23 SMS-gruppe
Fra januar 2006 kunne døvesenteret tilby sine medlemmer gratis 
nyhetsmeldinger / kunngjøringer på sms. Dette er frivillig (man må selv gi 
beskjed til daglig leder om man vil bli registrert), og alle som ønsker det 
kan få slike meldinger gratis. Vi kan også dele opp i interessegrupper, 
for eksempel egne meldinger til seniorer, egne meldinger til ungdommer, 
egne meldinger til idrettsinteresserte, til kirkegjengere osv. 
I 2006 var det sendt 123 forskjellige meldinger til sammen 9502 
”personer” (pr. 31.12.2006 har vi 91 navn i SMS nyhetsgruppen).

24 Hjemmeside
Daglig leder har stått for redigering av stoff til døvesenterets hjemmeside: 
www.bgds.no. Bjørnar Stene har hjulpet mye til med å ta bilder som ble 
lagt ut på nettet.
Hjemmesiden har vært godt besøkt, etter vår målestokk. Mange ganger 
har hjemmesiden over 300 besøk på hverdager (ca 70-80 besøk i 2003 
og ca 150 i 2004) og ca 150 besøk om helgene (ca 20-25 i 2003 og ca 80 
i 2004).

25 Norges Døveforbund 
Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund. Vi har fått økonomisk 
støtte fra forbundet til kurs, foredrag og forskjellige andre tiltak. 

I 2006 utga døveforbundet 3 informasjonspublikasjoner: 1) A4 hefte 
i 4 sider med følgende tema: ”CI-operasjon av barn”, ”Tegnspråk”, 
”Tospråklighet” og ”Myter som ødelegger”, 2) A5-hefte på 8 sider ”Snakk 
med oss”, med generell informasjon om døve og døveforbundet samt 
minifolder i lommeformat med tegnillustrasjoner og tittelen: ”Bedre å kunne 
litt enn ingenting”.
Døveforbundet har ellers sendt ut giro til alle medlemmer i Norge med håp 
om gavestøtte til døveforbundets arbeid. 

14. september hadde vi besøk av NDFs arbeidslivsutvalg. Det ble blant 
annet drøftet muligheten for at vi kunne delta i et pilotprosjekt om en lokal 
arbeidslivskontakt i Bergen Døvesenter.  Prosjektet var så vidt i startfasen 
og det var flere ting som skulle på plass før man kunne komme i gang. 

http://www.bgds.no
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3.-4. november: Norges Døveforbund gjen-
nomførte "Praktisk organisasjonsseminar" 
utenfor Oslo, der ansatte og tillitsvalgte i 
døveforeningene deltok.

4.-5. november arrangerte NDFs Barne- og 
ungdomsutvalg et ungdomsseminar i Bergen. 
Bildet er fra Ungdomsklubbens kontor.

9. november: Sigrun Ekerhovd fortalte om 
CI-gruppen og om CI på nett, en hjemmeside 
som hun har laget.

16. november: Filmkveld "Kjærlighet trenger 
ingen ord" basert på Joanne Greenbergs bok: 
"Ved dette tegn".

Døveforbundets viktigste mål for tiden er kamp for døves rett til å 
kommunisere på eget språk, tegnspråk. I 2006 var det diskusjon i enkelte 
døveforeninger om tegnspråklov.

Vårt medlem Gunnar Hansen er styremedlem. I tillegg er Kjetil Høgestøl 
og Gunn Kristin Selstad varamedlemmer i døveforbundet. Thorbjørn Johan 
Sander er leder i NDFs Seniorutvalg og NDFs lovkomite. Toralf Ringsø er 
bilagsrevisor.

Thorbjørn Johan Sander er medlem av forbundets lovkomite. Toralf Ringsø 
er medlem av forbundets hedersmedaljekomite. Rune Anda deltok som 
NDFs representant på prosjektreise til Madagaskar september 2006. Toralf 
Ringsø er med i NDFs Palestinaprosjekt, men det var ingen reise på ham i 
2006. Erling Jacobsen er med i et prosjekt som skal utrede forbundsleder-
stillingen fram til landsmøtet 2007.

I 2006 overførte vi kr 10.000 til Norges Døveforbund for salg av 500 
armbånd. Salget var en kampanje for å støtte arbeidet til Døves 
Verdensforbund (WFD).

Som vanlig har vi hatt godt samarbeid med Norges Døveforbund.

26 Høringsuttalelser og andre uttalelser
Bergen Døvesenter har også i 2006 vært aktiv med sine uttalelser. 
I januar sendte vi – sammen med Hordaland foreldrelag for 
hørselshemmede - protestskriv til NRK pga kutt i tegnspråk-kanalen. Vi 
har gitt uttalelse i forbindelse med ”Høring om boligbygging, tjenester 
og tiltak for mennesker med utviklingshemning”, ”Universell utforming” 
(tilgjengelighetsmelding) med forskjellige kontakter, deriblant Hordaland 
fylkeskommune, Bergen kommune, etater som har med museum å 
gjøre. Vi har også gitt uttalelse til Hordaland fylkeskommune ang. 
knutepunktskoler (Slåtthaug vg. skole og Sørås vg. skole).

27 Fondsstyret
Styret har bestått av Erling Jacobsen, leder, Helge Herland, sekretær, 
Tore Birkeland, (disse valgt av ekstraordinært årsmøte) Kjetil Høgestøl 
og Sigrun Ekerhovd, oppnevn av styret. Det er utarbeidet vedtekter for 
kapitalfondet - på ekstrsordinært årsmøte 11. mai 2006.
Fondsstyret har gjennomført 4 møter der vi har skaffet oss informasjon 
og oversikt over markedet. På 2 av møtene har finanskonsulent Olav 
Øverland deltatt. Vi skal ikke legge skjul på at det har vært vanskelig å 
finne møtetid som har passet for oss alle 5 i fondsstyret, pluss Øverland. 
Derfor har flere berammede møter blitt avlyst. Samtidig har vi tatt det rolig 
i forhold til pengemarkedet fordi Øverland klart har gitt uttrykk for at det 
har vært urolige tider, eller "nedgangstider" – samtidig som rentetilbudet 
fra Narvik Sparebank stadig har blitt bedre. Gjennom møtene og arbeidet 
i fondstyret har styret sett behov for å gjøre enkelte forandringer i reglene 
for fondet, derfor legger fondsstyret frem eget forslag til årsmøte om 
dette.” 
Renteinntektene i 2006 har vært på kr. 114.691. 
Rentesatsen pr. 31. desember var 3,4 %. 
Beholdningen på fondet pr. 31. desember er derfor kr. 3.882.483.
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23. november: Døves Idrettsklubb hadde ek-
straordinært årsmøte der de diskuterte om 
klubben skal være med og bidra med sin del i 
forbindelse med hyttekjøp samme med Bergen 
Døvesenter. Flertallet svarte ja.

25. november: Arne Nesse ønsket velkommen 
til lutefiskfesten, forøvrig den 11. i rekken si-
den starten i 1996.

29. november: Møte i Bergen Rådhus der man 
diskuterte barnehagesaken.

30. november: Cecilie Gudmundsen fortalte 
om turen og opplevelsene i forbindelse med 
EM i innendørsfotball i Moskva.

28 FFO Hordaland
Bergen Døvesenter har i mange år vært tilsluttet FFO Hordaland 
og FFO Bergen. Pr. 31.12.2006 har FFO Hordaland 36 tilsluttede 
medlemsorganisasjoner. Som vanlig har det strømmet til av informasjon 
fra FFO Hordaland. Mye av det dreide seg om tekniske hjelpemidler, 
hjelpemiddelsentralen, rettigheter, service, tilgjengelighet, kurs, 
informasjon og mye mer. Et par ganger ble vi bedt om å komme til FFO i 
Vestre Strømkaien 7 (ved Bystasjonen) for å fortelle om døvesenteret og 
døve generelt - og svare på spørsmål - når FFO fikk besøk av studenter 
fra videregående skoler. Eivor Berg og Rune Anda hadde den oppgaven 
torsdag 1. juni 2006, mens Eivor Berg tok seg av det alene hos FFO 
torsdag 16. november 2006.

29 Diverse annet
Vi har de siste årene hatt god nytte av automatinntekter i samarbeid med 
Norsk Lotteridrift. Fra og med 2007 må vi regne med kraftig reduksjon av 
støtten derfra.

Vi har i 2006 inngått avtale med Frivillighetsnorge.no som kan gi 
døvesenteret inntekter uten at vi betaler noe for det. Pr. 31.12.2006 var 
det 54 registrerte støttemedlemmer der (se www.bgds.no)

Høsten 2006 utkom en ny bok: ”Vi som ikke hørte flyalarmen” med 
vårt medlem Thorbjørn Johan Sander som forfatter. Omtrent samtidig 
kom boken ”Grenseløs verden” ut, skrevet av Jon Martin Brauti. Den 
beretter om 4 døves reise verden rundt i 1987/1988. Bergen Døvesenter 
(og mange andre døveforeninger) solgte noen bøker for dem mot 5% i 
provisjon.

30 Representasjon
Norges Døveforbunds Landsråd på Stjørdal 17.-19. mars 2006:
 Klement Våge, Sunniva Lyngtun og Rune Anda 

Ekstraordinært generalforsamling Designtrykkeriet 10. januar 2006:
 Klement Våge 

Kommunalt Råd for funksjonshemmede
 Rune Anda

NAV Hjelpemiddelsentralens Områdeutvalg:
 Rune Anda og Gunn Kristin Selstad 

NAV Tolketjenesten i Hordaland:
 Rune Anda (vararepr. Gunn Kristin Selstad var ansatt som 
 vikar på tolketjenesten)

Prosjekt Nasjonalt kompetansesenter for døvhet og psykisk helse, 
nettverksmøte i Bergen 10.03.2006:
 Rune Anda

Høring om boligbygging, tjenester og tiltak for mennesker med 
utviklingshemning, på Bergen Rådhus 21. mars 2006:
 Rune Anda

Menneskebiblioteket 18. april 2006:
 Gunn Kristin Selstad og Rune Anda

http://www.bgds.no
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2. desember: Kulturstyret arr. Juleparty, her 
med Sigrun og Vibeke.

5. desember: Seniorutvalget hadde julekos 
på Hotel Norge.

9. desember: For første gang ble det gjen-
nomført julemesse i døvesenteret.

November - desember 2006: Disse pepperka-
kehusene var laget av elever på Hunstad skole 
og stilt ut på Galleriet i Bergen sentrum.

19. desember: På ekstraordinært årsmøte 
ble det enstemmig vedtatt at døvesenteret 
skal jobbe videre med å få realisert drift av 
barnehage fra høsten 2007.

Temakveld hos FFO Hordaland 19. april 2006:
 Klement Våge og Rune Anda

Kompetansehevende kurs ved HMS Hordaland 10. mai 2006:
 Rune Anda

Offisiell åpning av nye og ombygde lokaler for Statped Vest 11. mai 2006:
 Rune Anda

Nettverksamling for Univesell utforming 29. mai 2006:
 Rune Anda

Planleggingsmøte 31. mai 2006 om Tinnituskurset høsten 2006:
 Arvid Hauge

Fagdager i Sandefjord 8.-9. juni 2006:
 Klement Våge og Rune Anda

Døvestevne på Nesholmen 18.-20. august 2006: 
 Gunn Kristin Selstad

CI-kurs 7.-8. september 2006:
 Kjetil Høgestøl (presenterte NDF) og 
 Sigrun Ekerhovd (presenterte BDS)

Tinnituskurs hos Helse Bergens Lærings- og mestringssenter 16.-17. 
oktober 2006
 Arvid Hauge orienterte for Bergen Døvesenter

Nasjonalt skolemesterskap 20.-22. oktober 2006:
 Rune Anda

Tolketjenestens brukerseminar 31. oktober 2006:
 Rune Anda

NDFs Praktisk organisasjonsseminar 3.-4. november 2006:
 Rune Anda

Åstvedt AS 40 års jubileum i Grieghallen 3. november 2006:
 Gunn Kristin Selstad og Martin Skinnes

Evalueringsmøte Tinnituskurs, 15. november 2006:
 Klement Våge og Arvid Hauge

31 Kontakt med Bergen Kommune
Også i 2006 har vi hatt god kontakt med byens politikere, også med 
medlemmene i byrådet. Vi føler at vi ”kjenner” både den politiske ledelsen 
og noen i administrasjonen, og vi opplever at de forstår den spesielle rollen 
som Bergen Døvesenter har overfor kommunens døve innbyggere.

Det totale tilskuddet fra Bergen kommune har øket fra kr 549.000 i 1999 
til kr 653.000 i 2006, det siste fordelt på avdeling for helse og omsorg (kr 
423.000) og avdeling for oppvekst (kr 230.000).

Det siste halvåret har vi hatt mye kontakt med avdeling for oppvekst i 
forbindelse med barnehagesaken (se punkt 10).  
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32 Økonomi, visjon og konklusjon
Det er viktig å ha visjoner for fremtiden, men de skal helst forankres i den 
økonomiske virkeligheten vi må forholde oss til. Vi vil ha et døvesenter 
for alle døve og alle andre som føler seg vel sammen med oss. Vi har et 
kulturhus – et sted folk kan møtes og kommunisere på tegnspråk. Et sted 
der vi forstår og blir forstått, på samme måte som alle andre innbyggere 
i kulturbyen Bergen har møteplasser der de kan realisere seg selv. Vår 
visjon er å bidra til å gi døve et meningsfylt liv. 

Økonomisk har det ikke vært lett i 2006 heller. Selv med økonomiske 
innstramminger, har det ikke vært lett å holde utgiftene nede. De siste 
årene har vi hatt over 100.000 kroner pr år i automatinntekter. Denne 
inntektsdelen faller snart bort, eller blir kraftig redusert. 

Vedlikehold og opprustning av døvesenteret koster mye penger. Det 
koster penger å sitte med et så stort, flott og ærverdig hus. Et hus som 
ble bygget allerede i 1869, og som vi døve har drevet de siste 22 årene. 
Nå som det jobbes mot å få i gang barnehage fra høsten 2007 håper vi på 
gode økonomiske vilkår i årene framover slik at eventuelt overskudd kan 
benyttes både til huset og til utvidet aktivitetstilbud i døvesenteret. Styret 
vil på årsmøtet 17. mars 2007 drøfte hvordan de siste årenes underskudd 
skal rettes opp.

Det vi har merket oss de siste årene, også i 2006, var den fantastiske 
innsatsen som frivillige har bidratt med av tid og krefter. Spesielt hyggelig 
var det å oppleve den store tilstrømningen en vanlig torsdag 4. mai 2006 
da hele 65 personer kom til døvesenteret på det forhåndskunngjorde 
programmet: DUGNAD! Man kan se bilder fra den dagen (på www.bgds.no). 
Bildene viser stor dugnadsånd. 

Når det gjelder tiden framover, vil Bergen Døvesenter fortsette å prioritere 
tolkesaker, universell utforming, arbeidsliv og ikke minst egne aktiviteter 
for små og store. 

Det som mer enn noe annet vil prege døvesenteret i 2007 er naturligvis 
igangsetting av barnehage i døvesenteret. Vi håper at alt vil gå smertefritt 
og at de økonomiske sider i denne saken vil ordne seg på en god måte.

Bergen, 23. januar 2007

Høsten 2006 fikk døvesenteret en del flyttbare 
”ramper” som ble plassert der hvor det letter 
kjøring mellom lokaler med rullestol i huset. 
Disse var gitt som gave fra NAV Hjelpemid-
delsentralen i Hordaland.

Senterstyret sto for servering av julegrøt etc. 
i forbindelse med julekos i storsalen torsdag 
14. desember 2006.

Bildet er fra besøk på en utstilling i forbin-
delse med "Ladegården barnehage 120 år". 
Der var også en annen utstilling fra skole-
hjemmenes tidlige historie.
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Noter til regnskapet blir delt ut på årsmøtet
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Bilagsrevisor
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§ 1. Formål 
Bergen Døveforening (BDF) har som fremste formål å 
kjempe for at døve skal oppnå likestilling og likeverd med 
de hørende som bor i Bergens-regionen. – Som døve reg-
nes også sterkt tunghørte og de som har mistet hørselen i 
forskjellig alder. 
Virksomheten i foreningen er i hovedsak basert på tegn-
språk og tegnstøttet kommunikasjon.

§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte følge 
nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta kontakt 
med myndighetene og andre ansvarlige når noe bør rettes 
på eller døves rettigheter er truet.
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle 
døve og deres nettverk innen regionen skal ha fri adgang 
til å komme sammen for å drøfte saker av felles interesse, 
og hvor det blir tilrettelagt for tilpassede kulturelle akti-
viteter.
Bergen Døveforening eier og administrerer eiendommen 
Kalfarveien 79 i Bergen som sitt aktivitetssenter, og som 
går under navnet Bergen Døvesenter.
Etter behov skal foreningen opprette egne avdelinger/
utvalg for spesielle oppgaver/tiltak.

§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDF 
og på den måten oppnå innflytelse og medbestemmelse i 
organisasjonen både lokalt og på landsplan. 
Medlemskap i foreningen medfører automatisk medlem-
skap også i Norges Døveforbund og at man får forbun-
dets tidsskrift. 
Bare medlemmer kan velges til tillitsverv og til represen-
tasjons-oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Medlem-
skap gir dessuten fordeler bl.a. i form av rabatter ved en 
del arrangementer.
Utmeldinger skal skje skriftlig til foreningen.

§ 4. Æresmedlemskap.
Med minst 2/3 flertall kan årsmøtet, etter innstilling fra 
styret, utnevne æresmedlemmer, som en honnør for iher-
dig og oppofrende innsats for foreningen og til beste for 
de døve og sterkt tunghørte i foreningens distrikt, eller i 
spesielle tilfelle på landsbasis. Æresmedlemmer er fritatt 
for kontingent, men har stemmerett. Som tegn på utnev-
nelsen tildeles æresmedlemmene diplom.

§ 5. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet og 
NDFs landsmøte. Ny-innmeldte medlemmers medlem-
skap gjelder fra den dato kontingenten er betalt. De som 
ikke har betalt etter purring, blir strøket, og må for å bli 
medlem igjen betale den skyldige kontingenten med til-
legg av et gebyr, fastsatt av årsmøtet.

§ 6. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes 
hvert år innen utgangen av mars. Det innkalles med to 
måneders varsel og er vedtaksdyktig uansett frammøte 
når det er innkalt i samsvar med vedtektene. Medlem-
mer som skylder kontingent fra foregående år, har ikke 
adgang. Valg og andre saker avgjøres med alminnelig 
flertall, bortsett fra vedtekts-endringer og oppløsning. Le-
dervalget krever absolutt flertall. Hvis det ved valg er flere 
kandidater, skal valget være skriftlig.
Årsmøtet behandler:

1. Valg av møteleder, varaleder og to referenter.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Årsmelding, som utdeles minst to uker før årsmø-

tet.
4. Årsregnskap, som i revidert stand skal være utdelt 

sammen med årsmeldingen.
5. Lovforslag, som skal være styrelederen i hende seks 

uker i forveien.
6. Andre innkomne forslag, som skal være styrelede-

ren i hende tre uker i forveien.
7. Fastsettelse av kontingent og gebyr for neste år.
8. Budsjettforslag.
9. Valg, som ledes av valgkomiteen:

a) Styreleder, for ett år.
b) Fire styremedlemmer, for to år, men rullerende, 

slik at det årlig er bare to på valg. Hvis styre-
leder velges blant dem som har ett år igjen i 
styret, velges tre styremedlemmer dette året, 
hvorav en for bare ett år.

c) To varamedlemmer, for ett år.
d) Autorisert revisor, bilags-revisor og varabilags-

revisor.
e) Lovkomité på tre medlemmer.
f) Styre for foreningens kapitalfond.
g) Representanter til landsmøte og lignende.
h) Valgkomité på tre medlemmer og to varamed-

lemmer.

Vedtekter for
BERGEN DØVEFORENING

Stiftet 30. mai 1880
Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918

A) Endringsforslag fra lovkomiteen

7. Innkomne lovforslag
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§ 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 vedtektsendringer eller omgjøres årsmøtevedtak på 
disse møtene.

§ 8. Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov, særlig for 
å orientere medlemmene om sitt arbeid, for å få medlem-
menes syn på forskjellige saker, få forslag til landsmøter 
o.a. Disse møtene innkalles med to ukers varsel.

§ 9. Styret
Foreningens styre består av de på årsmøtet valgte fem 
medlemmer og to varamedlemmer. Døve skal være i fler-
tall i styret. Alle, også varamedlemmene, har møteplikt. 
Daglig leder fungerer som styrets sekretær, uten stem-
merett.
Styret konstituerer seg senest to uker etter årsmøtet ved å 
velge nestleder, eiendomsleder og kulturleder. Etter for-
slag fra henholdsvis eiendomsleder og kulturleder, velger 
styret medlemmer av eiendomsstyret og kulturstyret. Sty-
ret oppnevner videre utvalg og komiteer etter behov.
Styrelederen innkaller til møter etter behov, men minst 
6 ganger i året. Styret er vedtaksdyktig når minst fire av 
styre-/vara-medlemmene er til stede, etter normal innkal-
ling. Alle vedtak i styret avgjøres med vanlig flertall.
Foreningsstyret har sammen med eiendomsstyret ansvaret 
for driften av døvesenteret, og sammen med kulturstyret 
for et rikt og variert  kulturtilbud for de døve i Bergens-
regionen.
Foreningsstyret er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. 
Nyansettelser foretas etter innstilling fra daglig leder.

§ 10. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere BDF 
ved arrangementer. Han/hun har et overordnet ansvar for 
at foreningen og senteret ledes i samsvar med vedtekter 
og vedtak. Lederen skal jevnlig gå gjennom arbeidspro-
grammet og sammen med daglig leder og styre foreta 
prioriteringer og planlegge framdrift. Han/hun innkaller 
til og leder styremøtene, etter sammen med daglig leder å 
ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig 
leder fungerer i samsvar med sin instruks. I styrelederens 
fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver.

§ 11. Eiendoms- og kulturstyre
På første styremøte etter årsmøtet velges en eiendomsle-
der og en kulturleder blant styremedlemmene. Disse skal 
så snarest komme med forslag til styret på to medlemmer 
til henholdsvis eiendomsstyre og kulturstyre.
I tilfelle ingen i styret er villig til å påta seg vervet som 
eiendomsleder eller kulturleder, kan disse velges utenfor 
styret. De innkalles da til styremøter som skal behandle 
saker under deres ansvarsområde.

Eiendomsstyret skal føre det daglige tilsyn med senteret, 
og komme med forslag til reparasjoner, nyanskaffelser 
etc. Slike forslag og planer skal legges fram for BDF-sty-
ret før de kan gjennomføres. 
Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre kultur-aktivi-
tetene i BDF. De kan opprette egne underavdelinger for 
eksempel for drama, kurs o.a. Planer skal legges fram for 
BDF-styret til godkjennelse.

§ 12. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for den daglige administrasjon 
og forretningsmessige ledelse og tegner juridisk for BDF 
innenfor den rammen styret fastsetter. Daglig leder har 
ledelsen av kontoret og er de øvrige ansattes overordnede. 
Som sådan skal han/hun også ved alle nyansettelser ha 
ansvaret for å lage innstilling til foreningsstyret.
I samråd med styreleder, setter daglig leder opp saksliste 
til styremøtene og sørger for at sakspapirene sendes ut i 
rett tid. Han/hun fører protokollen fra styremøtene, utar-
beider årsmelding og sørger for at denne sammen med 
revidert regnskap og innkomne forslag blir sendt medlem-
mene i rett tid før årsmøtet.
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett, som legges 
fram til behandling og godkjennelse i styret før det fore-
legges årsmøtet.

§ 13. Regnskap og revisjon
Daglig leder har det daglige ansvar for at regnskapene blir 
ført på betryggende måte, og for at revisjonen blir gjen-
nomført i rett tid før årsmøtet. 
Regnskapene revideres av autorisert revisor. Bilagsrevi-
sor skal kontrollere bilagene med jevne mellomrom, og på 
den måten gjøre arbeidet enklere for autorisert revisor. 
Rapport fra begge revisorene skal vedlegges regnskapene 
til årsmøtet.

§ 14. Samarbeidsforum
BDF har opprettet et samarbeidsforum, som innkalles 
til møte minst to ganger i året. I tillegg til representan-
ter for foreningsstyret og daglig leder, består forumet av 
underavdelinger/grupper under BDF og samarbeids-part-
nere på området, vanligvis med to representanter fra hver 
enhet.
Forumets oppgave er å vurdere og samordne aktivitetene, 
informere hverandre om planer, utveksle synspunkter og 
sette opp halvårlige terminlister.
Forumet har ingen vedtaks-myndighet, men har en viktig 
funksjon for samarbeidet innen BDF og dets samarbeids-
partnere.

§ 15. Protokoller
Det skal føres referater fra alle styre-, medlems- og års-
møter. Disse skrives inn i, eller klebes inn i dertil bestemte 
protokoller. Når en protokoll er avsluttet, skal den innen 
fem år overføres til betryggende oppbevaring på dertil 
bestemt sted.
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§ 16. Utvalg og undergrupper
BDF skal være et inkluderende organ for alle døve og 
deres nettverk i Bergens-regionen, og skal derfor arbeide 
for at de ulike gruppers spesielle interesser blir ivaretatt på 
beste måte innenfor foreningens ramme.
BDF vil derfor stimulere til et godt utvalg av aktiviteter 
og tilbud, enten det gjelder grupper med eget styre, som 
idrettsklubb, kvinneklubb, døvblittseksjon, seniorgruppe, 
ungdomsklubb, døvehistorielag, eller mer uformelle grup-
per som ønsker å drive med f. eks. drama, folkedans eller 
annet.

§ 17. Kapitalfondet
Til å forvalte kapitalfondet som er opprettet etter salget 
av foreningens feriehjem, velges et eget styre, som har 
ansvar i samsvar med vedtekter godkjent av foreningens 
årsmøte. 

§ 18. Vedtekts-endringer
Endringer av vedtektene for BDF kan bare vedtas av ordi-
nært årsmøte, og det kreves da 2/3 flertall blant de fram-
møtte. Forslag må være styrelederen i hende senest 6 uker 
før årsmøtet. For å kunne vedtas må forslagene ikke være 
i strid med foreningens formål.

§ 19. Lovkomiteen
Lovkomiteen konstituerer seg selv ved å velge leder.
Forslag til lovendringer skal sendes styrelederen senest 6 
uker før årsmøtet, og denne skal snarest sende forslagene 
videre til lovkomiteen for behandling. Lovkomiteen kan 
også framlegge egne forslag.
Komiteen har også som oppgave å vurdere eventuell ue-
nighet om fortolkning av loven.

§ 20. Oppløsning
Oppløsning av døveforeningen kan bare vedtas på ordi-
nært årsmøte og med minst 4/5 av de stemmeberettigede 
medlemmer. Vedtaket blir dessuten først gyldig hvis det 
gjentas på ekstraordinært årsmøte fire uker senere.
I tilfelle oppløsning, skal foreningens verdier overføres 
til Norges Døveforbund for oppbevaring. Hvis det innen 
10 år blir gjenopprettet en interesseforening i Bergen med 
omtrent tilsvarende formål som den oppløste, skal mid-
lene overdras til denne. Hvis ikke, vil midlene kunne dis-
poneres av forbundet, men fortrinnsvis til fordel for døve 
i Bergens-regionen (jfr. formålsparagrafen).

Disse vedtektene er godkjent på årsmøtet i Bergen Døve-
senter mars 2007 og avløser tidligere vedtekter for Bergen 
Døvesenter.

gir dessuten fordeler bl.a. i form av rabatter ved arrangementer i 
senterets regi.
§ 4. Æresmedlemskap
Med minst 2/3 flertall kan årsmøtet, etter innstilling fra styret, 
utnevne æresmedlemmer, som en honnør for iherdig og 
oppofrende innsats for foreningen og til beste for de døve og 
sterkt tunghørte i foreningens distrikt, eller i spesielle tilfelle på 
landsbasis. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, men har 
stemmerett. Som tegn på utnevnelsen tildeles æresmedlemmene 
diplom.
§ 5. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet. Ny-
innmeldte medlemmers medlemskap gjelder fra den dato 
kontingenten er mottatt. Ellers skal kontingenten betales innen 15. 
mai hvert år. De som da ikke har betalt, blir strøket, og må for å bli 
medlem igjen betale den skyldige kontingenten med tillegg av et 
gebyr, fastsatt av årsmøtet.
Utmeldinger skal skje skriftlig.
§ 6. Årsmøtet
Årsmøtet er senterets høyeste myndighet og holdes hvert år innen 
utgangen av mars. Det innkalles med to måneders varsel og er 
vedtaksdyktig uansett frammøte når det er innkalt i samsvar med 
vedtektene. Medlemmer som skylder kontingent fra foregående 
år, har ikke adgang. Valg og andre saker avgjøres med alminnelig 
flertall, bortsett fra vedtekts-endringer og oppløsning. Ledervalget 
krever absolutt flertall. Hvis det ved valg er flere kandidater, skal 
valget være skriftlig.
Årsmøtet behandler:
1. Valg av møteleder, varaleder og to referenter.

Slik ser vedtektene ut i dag
Bergen Døvesenter er en fortsettelse av Bergen Døveforening, 
opprettet 30. mai 1880. Navneendringen til Bergen Døvesenter ble 
vedtatt på årsmøtet 2002.
Bergen Døvesenter eier og administrerer eiendommene 
Kalfarveien 79 i Bergen og feriehjemmet ”Risperlen” i Lindås.
§ 1. Formål 
Bergen Døvesenter (BDS) har som fremste formål å kjempe for at 
døve skal oppnå likestilling og likeverd med de øvrige som bor i 
Bergens-regionen. – Som døve regnes også sterkt tunghørte og de 
som har mistet hørselen i forskjellig alder.
Virksomheten i senteret er i hovedsak basert på tegnspråk og tegn-
støttet kommunikasjon.
§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte stadig følge 
nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta kontakt med 
myndighetene når noe bør rettes på eller døves rettigheter er truet.
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle døve og deres 
nettverk innen regionen skal ha fri adgang til å komme sammen 
for å drøfte saker av felles interesse, og hvor det blir tilrettelagt for 
tilpassede kulturelle aktiviteter.
Etter behov opprettes egne avdelinger/arbeidsgrupper for spesielle 
oppgaver/tiltak.
§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDS og på den 
måten oppnå innflytelse og medbestemmelse i organisasjonen. 
Bare medlemmer kan velges til tillitsverv og til 
representasjonsoppgaver nasjonalt og internasjonalt. Medlemskap 

Styrets kommentar: 

Styret støtter forslag til samtlige 
endringer i vedtektene, bortsett 
fra det å endre navnet fra Bergen 
Døvesenter til Bergen Døveforening.
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2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Årsmelding, som utdeles minst to uker før årsmøtet.
4. Årsregnskap, som i revidert stand skal være utdelt sammen med 
årsmeldingen.
5. Lovforslag, som skal være styrelederen i hende seks uker i 
forveien.
6. Andre innkomne forslag, som skal være styrelederen i hende tre 
uker i forveien.
7. Fastsettelse av kontingent og gebyr for neste år.
8. Budsjettforslag, veiledende for styret.
9. Valg, som ledes av valgkomiteen:
a) Styreleder, for ett år.
b) Fire styremedlemmer, for to år, men rullerende, slik at det årlig 
er bare to på valg. Hvis styreleder velges blant dem som har ett år 
igjen i styret, velges tre styremedlemmer dette året, hvorav en for 
bare ett år.
c) To varamedlemmer, for ett år.
d) Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor.
e) Lovkomité på tre medlemmer.
f) Representanter til landsmøte og lignende.
g) Valgkomité på tre medlemmer og to varamedlemmer.
§ 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.
§ 8. Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov, særlig for å 
orientere medlemmene om sitt arbeid, for å få medlemmenes syn 
på forskjellige saker, få forslag til landsmøter o.a. Disse møtene 
innkalles med to ukers varsel.
§ 9. Styret
Døvesenterets styre består av de på årsmøtet valgte 
fem medlemmer og to varamedlemmer. Alle, også 
varamedlemmene, har møteplikt. Daglig leder fungerer som styrets 
sekretær, uten stemmerett.
Styret konstituerer seg seneste to uker etter årsmøtet ved å 
velge nestleder, eiendomsleder og kulturleder. Etter forslag 
fra henholdsvis eiendomsleder og kulturleder, velger styret 
medlemmer til eiendomsstyret og kulturstyret. Styret oppnevner 
videre utvalg og komiteer etter behov.
Styrelederen innkaller til møter etter behov, men minst 6 
ganger i året. Styret er vedtaksdyktig når minst fire av styre-
/varamedlemmene er til stede, etter normal innkalling. Alle vedtak 
i styret avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjør 
lederens stemme.
Senterstyret har det overordnede økonomiske ansvaret for driften 
av senteret og feriehjemmet, og for at bygningene er i god stand, 
likeså for at senteret kan tilby et rikt og variert kulturtilbud for de 
døve i bergensregionen.
Styret er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. Nyansettelser 
foretas etter innstilling fra daglig leder.
§ 10. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere BDS ved 
arrangementer. Han/hun har et overordnet ansvar for at senteret 
ledes i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak. Lederen skal 
jevnlig gå gjennom senterets arbeidsprogram og sammen med 
daglig leder og styre foreta prioriteringer og planlegge framdrift. 
Han/hun innkaller til og leder styremøtene, etter sammen med 
daglig leder å ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig leder 
fungerer i samsvar med sin instruks.
I styrelederens fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver.
§ 11. Eiendoms- og kulturstyre
På første styremøte etter årsmøtet, velges en eien-domsleder og 
en kulturleder blant styremedlemmene. Disse skal så snarest 
komme med forslag til styret på to medlemmer til henholdsvis 
eiendomsstyre og kulturstyre.
Eiendomsstyret skal føre det daglige tilsyn med BDS-
eiendommene, og komme med forslag til reparasjoner, 
nyanskaffelser etc. Slike forslag og planer skal legges fram for 
BDS-styret før de kan gjennomføres. – Det kan opprettes styre for 
feriehjemmet underlagt eiendomsstyret.

Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre kultur-aktivitetene i 
BDS. De kan opprette egne avdelinger for for eksempel drama, 
kurs o.a. Planer skal legges fram for BDS-styret til godkjennelse.
§ 12. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for den daglige admi-nistrasjon og 
forretningsmessige ledelse og tegner juridisk for BDS innenfor 
den rammen styret fastsetter. Daglig leder har ledelsen av kontoret 
og er de øvrige ansattes overordnede. Som sådan skal han/hun 
også ved alle nyansettelser ha ansvaret for å lage innstilling til 
senterstyret.
I samråd med styreleder, setter daglig leder opp saksliste til 
styremøtene og sørger for at sakspapirene sendes ut i rett tid. Han/
hun fører protokollen fra styremøtene, utarbeider årsmelding og 
sørger for at denne sammen med revidert regnskap og innkomne 
forslag blir sendt medlemmene i rett tid før årsmøtet.
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett, som legges fram til 
behandling og godkjennelse i styret før det forelegges årsmøtet.
§ 13. Regnskap og revisjon
Daglig leder har det daglige ansvar for at senterets regnskaper blir 
ført på betryggende måte, og for at revisjonen blir gjennomført i 
rett tid før årsmøtet. 
Regnskapene revideres av autorisert revisor. Bilagsrevisor skal 
kontrollere bilagene med jevne mellomrom, og på den måten gjøre 
arbeidet enklere for autorisert revisor. 
Rapport fra begge revisorene skal vedlegges regnskapene til 
årsmøtet.
§ 14. Samarbeidsforum
BDS har opprettet et samarbeidsforum, som inn-kalles til møte 
minst to ganger i året. I tillegg til representaner for senterstyret 
og daglig leder, består forumet av underavdelinger/grupper 
under BDS og samarbeidspartnere på området, vanligvis med to 
representanter fra hver enhet.
Forumets oppgave er å vurdere og samordne aktivitetene, 
informere hverandre om planer, utveksle synspunkter og sette opp 
halvårlige terminlister.
Forumet har ingen vedtaks-myndighet, men har en viktig funksjon 
for samarbeidet innen BDS og dets samarbeidspartnere.
§ 15. Protokoller
Det skal føres referater fra alle styre-, medlems- og årsmøter. 
Disse skrives inn i, eller klebes inn i dertil bestemte protokoller. 
Når en protokoll er avsluttet, skal den innen fem år overføres til 
betryggende oppbevaring på dertil bestemt sted.
§ 16. Utvalg og undergrupper
BDS skal være et inkluderende senter for alle døve/sterkt 
tunghørte og deres nettverk i Bergens-regionen, og er derfor åpen 
for at ulike gruppers spesielle interesser blir ivaretatt innenfor 
senterets virkeområde.
BDS vil derfor bidra til et godt utvalg av aktivi-teter og tilbud, 
enten det gjelder grupper med eget styre og kontingent, som 
idrettsklubb, kvinneklubb, døvblittseksjon, pensjonistgruppe, 
ungdomsklubb, døvehistorielag, eller mer uformelle grupper som 
f. eks. dramagruppe, folkedansgruppe, baby-treff og liknende, 
så ønsker styret at alt dette skal kunne fungere i samspill med og 
innenfor BDS.
§ 17. Vedtekts-endringer
Endringer av vedtektene for BDS kan bare vedtas av ordinært 
årsmøte, og det kreves da 2/3 flertall blant de frammøtte. Forslag 
må være senterlederen i hende senest 6 uker før årsmøtet. For å 
kunne vedtas må forslagene ikke være i strid med senterets formål.
§ 18. Oppløsning
Oppløsning av BDS kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med 
minst 4/5 av senterets stemme-berettigede medlemmer. Vedtaket 
blir dessuten først gyldig hvis det gjentas på ekstraordinært 
årsmøte fire uker senere.
I tilfelle oppløsning, skal senterets verdier over-føres til 
Norges Døveforbund for oppbevaring. Hvis det innen 10 år 
blir gjenopprettet en inte-resseforening i Bergen med omtrent 
tilsvarende formål som den oppløste, skal midlene overdras til 
denne. Hvis ikke, vil midlene kunne disponeres av forbundet, 
men fortrinnsvis til fordel for døve i Bergens-regionen (jfr. 
formålsparagrafen).
Disse vedtektene er godkjent på årsmøtet i Bergen Døvesenter 15. 
mars 2003 og avløser tidligere lov for Bergen Døveforening og de 
midlertidige vedtektene for Bergen Døvesenter.



30 31

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2007 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2007

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. Fondsstyret kan foreslå for årsmøtet hvor stor del av utbyttet som kan tas ut etter 
årsmøtet, dersom det er behov for kapital som ikke skal gå til daglig drift. Senterstyret kan anmode om lån fra fondet 
tilsvarende vanlig markedsrente for innskudd. 

§ 3: Fondsstyre
Årsmøtet i BDS velger et fondsstyre på to medlemmer pluss daglig leder og et varamedlem, samtlige medlemmer av 
BDS, og funksjonstiden skal være to år. Første gang velges et medlemmer for et år og et medlem 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.

§ 4: Fondsstyrets oppgaver
Fondsstyret skal - forvalte fondets midler i tråd med disse vedtekter

  - gi 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. 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
Avkastning kan, etter forslag fra fondsstyret, tas ut og anvendes i samsvar 
med § 1, dersom årsmøtet ønsker det.

§ 8: Rapportering
Fondsstyret avlegger 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

§ 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 vedtektsendringer legges fram for årsmøtet, og behandles som 
vanlig innkommet forslag, ikke som lovforslag. 
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.

B) Endringsforslag fra Kapitalfondets styre

Styrets kommentar: 
Styret støtter de endringer som 
er foreslått av Kapitalfondets 
styre. Det eneste det er delte 
meninger om gjelder §3 og antall 
medlemmer i fondets styre. 

Kommentar fra lovkomiteen:
Vi er enige om at de fleste 
endringsforslagene er OK, men vi 
synes at et styre på bare tre blir for 
lite, så vi mener at det bør bestå av 
tre årsmøtevalgte + daglig leder. Dette 
bør være minimum, og med et så lite 
styre mener vi at minst tre av fire bør 
stemme for et forslag for at det skal 
være gyldig. Det er jo mye penger dette 
gjelder. Så synes vi at daglig leder bør 
være sekretær, slik at det blir nok å 
konstituere seg ved valg av leder og 
nestleder. 
Med den tilføyelsen som er gjort i § 2, 
mener vi at § 7 er blitt overflødig, og 
dermed reduserer vi vedtektene fra 10 
til 9 paragrafer.
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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.

Slik ser vedtektene ut i dag
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Barnehagesaker – forslag fra senterstyret:

a) Barnehagens eier:
Styret foreslår at Bergen Døvesenter skal stå som eier av barnehagen.

b) Barnehagens styreform: 
Styret foreslår at barnehagens styre skal bestå av 3 personer utpekt av BDS-styret, samt 
barnehagens styrer, ansattes representant og foreldrenes representant, til sammen 6 
personer. Leder velges blant de 3 som er utpekt av BDS-styret. I tilfelle stemmelikhet har 
lederen dobbelt stemme.

c) Lån til løpende utgifter før oppstart av barnehagen:
Styret foreslår at det opptas lån på inntil 2 millioner kroner fra Kapitalfondet for å 
forskuddsbetale løpende utgifter i forbindelse med klargjøring av barnehagen. Tilskudd fra 
statens investeringsmidler skjer først når arbeidene er ferdig, og da overføres midlene tilbake 
til Kapitalfondet.

d) Barnehagens navn:
Styret foreslår at barnehagen skal hete ”Nubben Barnehage”.

e) Drøfte hva som skal gjøres med de siste årenes oppsamlede underskudd
Årsmøtet i Bergen Døvesenter har de siste årene godkjent årsregnskap med oppgitt 
underskudd, i tillegg til det som var hentet fra Interessefondet. Det vi nå må ta stilling til 
er hvordan disse ekstra underskuddene skal rettes opp. Styret ønsker ikke å komme med 
forslag, men heller drøfte det med årsmøtet.

f) Nye honorarsatser for styret, varamedlemmer o.a. 

Senterstyret: Siden 16.03.2002: Forslag:
Leder 10.000 20.000 
Nestleder 5.000 7.000 
Styremedlem (eiendomsleder): 7.000 10.000 
Styremedlem (kulturleder): 7.000 10.000 
Styremedlem: 2.000 4.000  
1. varamedlem: 2.000 2.000
2. varamedlem: 2.000 2.000
Eiendomsstyret:
Medlem 1 2.000 2.000
Medlem 2 2.000 2.000
Kulturstyret
Medlem 1 2.000 2.000
Medlem 2 2.000 2.000
Revisorer:
Bilagsrevisor: 2.000 2.000
Sum 45.000 65.000

8. Andre innkomne forslag
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g) Forslag fra «Hyttekomiteen»:
Edvard Rundhaug, Sigrid Ekerhovd,

Tore Birkeland, Egil Johannessen og Helge Herland.

A: Årsmøte vedtar at Bergen Døvesenter avsetter opptil 2,8 millioner kroner for kjøp av ny hytte ved sjøen. 
Beløpet tas fra salgssummen av feriehjemmet «Risperlen».

B: Hvis Bergen Døves Idrettsklubb på sitt årsmøte har vedtatt å samarbeide om kjøpet av hytten, at de på 
sitt årsmøte har vedtatt å gå inn med et beløp til finansiering av hytten, trekkes dette fra beløpet fra de 2,8 
millionene. Det inngåes en juridisk bindende avtale med Idrettsklubben om finansiering, bruk, vedlikehold og 
eventuelt salg av hytten.

C: Hyttekomiteen holder medlemmer og senterstyret løpende orientert om sitt arbeid i form av informasjon på 
Bergen Døvesenters nettsider, i Budstikken og på medlemsmøter. Hyttekomiteen legger frem forslag om 
hyttekjøp til senterstyret. Senterstyret vedtar kjøp av hytte.

D: Når hytten er kjøpt innkalles det til ekstraordinært årsmøte som velger hyttestyre. Det utarbeides egen 
instruks for hyttestyre og fastsettes leiepriser. Begge deler vedtas av årsmøte. Hyttestyre skal arbeide for 
mest mulig utleie av hytten og at hytten til en hver tid er i topp stand. Hyttestyre skal arbeide nært sammen 
med daglig leder og rapportere til senterstyret.

E: Det er en forutsetning av målet med driften av hytten skal være selvfinansierende. 

Begrunnelse:
Hyttekomiteen har vært på en rekke befaringer i hytteområder rundt Bergen. Vi har sett både på rorbuer, 
leiligheter og frittstående hytter. Vi har sett både på eldre og helt nye hytter. Vi mener Bergen Døvesenter bør 
satse på en ny, frittliggende hytte fordi:

• Det er mer lønnsomt å investere penger i en ny enn i en brukt hytte. Erfaring viser at en ny hytte ikke 
taper seg i verdi de første 20 årene. Investering i hytte viser over tid at verdiene økes, men ingen kan gi 
noen garanti om dette. (På samme måte som ingen kan gi noen garanti for at investering i aksjer vil gi 
verdiøkning). Men all erfaring tilsier at over mange år lønner det seg å investere penger i hytte.

• En ny hytte vil kreve lite vedlikeholdsarbeid de 20 første årene. Den må males regelmessig, og ellers 
holdes løpende i stand – men store uforutsette utgifter til reparasjoner blir en spart for. På nye hytter er 
det etter kjøpsloven minst 5 års reklamasjonstid.

• En ny, moderne hytte, med alle bekvemmeligheter vil trekke mange brukere. Hyttekomiteen mener 
mange medlemmer vil ha glede av å nyte en helt ny hytte, det vil bidra til å øke trivselen blant 
medlemmene.

• En ny hytte bør være på ca 100 kvm, ved sjøen, med innlagt vann, kloakk, strøm, terrasse med 
badestamp, båt med båtplass, inventar og bilvei til døren. Det bør avsettes en ekstra reservebuffer 
til drift av hytten første året. Summen av dette vil koste opp til 2,8 millioner kroner, det viser de 
undersøkelsene hyttekomiteen har gjort.

Ved kjøp av hytte bør vi tenke langsiktig. Hytten skal være til glede i mange år fremover. Hytten leies for en uke, 
eller en helg til en leietaker – men hytten må være stor nok til at to familier kan bruke den sammen. I motsetning 
til feriehjem kan ikke hvem som helst reise til hytten når de vil, men respektere at den som leier hytten har 
disposisjonsrett.

Det bør være en forutsetning at medlemmene får leie hytten rimelig, mens ikke medlemmer betaler 
markedspris. Hyttestyret må arbeide aktivt for at alle grupper av medlemmer kan få nyte hytten, fra de eldste til 
de yngste. Derfor er det også en forutsetning at en skal kunne kjøre til hyttedøren.

Hyttekomiteen legger frem budsjett med hovedposter for kjøp av hytte. Samtidig legger vi frem et årlig 
driftsbudsjett.

Styrets kommentar: 
Styret mener at det ikke er noe problem med punkt C, D og E. Styret er uenig i punkt A der hyttestyret ber 
årsmøtet vedta at Bergen Døvesenter avsetter opptil 2,8 millioner kroner for kjøp av ny hytte ved sjøen. Styret 
vil forholde seg til det man kom fram til på ekstraordinært årsmøte 11. mai 2006 med tillegg fra styremøtet 
18.10.2006 der styret blant annet fattet følgende vedtak: ”Om nødvendig kan vi gå opp til maksimum 2 
millioner kroner i budrunden der ”reservebeløpet” på inntil kr 200.000 hentes enten fra fondet vårt eller ved 
opptak av lån.” Når det gjelder punkt B faller dette bort siden styret ikke ser punkt A som aktuelt. 
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KJØPSBUDSJETT FOR KJØP AV HYTTE
Hytte          kr. 2.400.000
Omkostninger

• Dokumentavgift til staten (2,5 % av kjøpesum)  kr.     62.250
• Tinglysingsgebyr skjøte     kr.       1.548
• Evt. tinglysingsgebyr pantobligasjon (lån)  kr.       1.935

          kr.     65.733
Anskaffelse av inventar

• Køyesenger med madrasser     kr.     25.000
• Brannalarm og vibrator     kr.     20.000
• Spisebord og stoler      kr.       5.000
• Salong og bord      kr.     25.000
• Bestikk, kopper, fat og kasseroller    kr.       5.000
• Hvitevarer       kr.     20.000
• TV og parabol     kr.     15.000
• Garderobeskap      kr.       5.000
• Diverse      kr.     10.000

          kr.   130.000

Engangsanskaffelse (bl.a. 16-18 fots båt, flytebrygge, båtplass etc.)    kr.   100.000
 
Reserve- og startkapital i egen konto til vedlikehold og andre utgiftene
for å overleve spesielt de to første årene      kr.   100.000

Total omkostninger ved kjøp av hytte inkl. hyttepris               kr. 2.800.000

Kommentar: Hvis vi kjøper en nybygget hytte, betaler vi dokumentsavgiften som baserer seg på 
tomtens verdi som vil utgjøre litt lavere pris enn stipulert i vårt budsjett.  Køyesenger tenker vi på 5 stk 
(5 soverom). 

EKSEMPEL PÅ DRIFTSBUDSJETT VED BRUK AV EN HYTTE
Utgifter    

• Kommunale avgifter      kr.     5.000
• Evt. eiendomsskatt (“hytteskatt”)    kr.     8.000
• Strøm 15.000 kwh x kr. 0,80    kr.   12.000
• Forsikring inkl. innbo     kr.     5.000
• TV lisens og parabol avgift    kr.     3.000
• Vedlikeholdskostnader    kr.   10.000

  
   Sum utgifter      kr.  43.000

Inntekter  
• Leie til medlemmer; 

  helger fre-søn 20 helger á  kr. 1.000 kr.   20.000
• Leie til medlemmer; 

  uke man-fre 5 uker á  kr. 2.000  kr.   10.000
• Leie til andre; 

  helger fre-søn 5 helger á  kr. 2.000  kr.   10.000
• Leie til andre; 

  uke man-fre 5 uker á  kr. 4.000  kr.   20.000
• Dagsturer/sosiale sammentreff;

  100 personer pr år á   kr.      50  kr.     5.000

   Sum inntekter      kr.  65.000
 
Resultat driftsbudsjett/kommentar: Kr. 22.000 i overskudd som går evt. til nye anskaffelser på 
eiendommen eller dekning av underskudd i dårlige perioder. Leieprisene kan vi diskutere igjen når vi 
har kjøpt hytte. Leieinntekter sees som minimum og antall uker er også ganske snilt.



34 35

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2007 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2007

10. Budsjettforslag 2007, veiledende for styret

9. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2008
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Valgkomiteens innstilling:

Styreleder velges for 1 år:
Valgkomiteens forslag:

Klement Våge (gjenvalg)

2 styremedlemmer velges for 2 år
Valgkomiteens forslag: 

Kjetil Høgestøl (gjenvalg) og Gunn Kristin Selstad (gjenvalg)

1. varamedlem velges for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: 

Sigrun Ekerhovd (gjenvalg)

2. varamedlem velges for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: 

Martin Skinnes (gjenvalg)

Revisor for 1 år:
Valgkomiteens forslag:

Statsautorisert revisor Kjell Zahl (gjenvalg)

Bilagsrevisor for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: 

Hans Erik Tofte (venter svar fra ham)

Varabilagsrevisor for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: 

Arvid Støyva (gjenvalg)

Lovkomite for 1 år:
Valgkomiteens forslag:  

Arvid Hauge, Erling Jacobsen og Ellen Østrem (alle nye)

Representanter til Norges Døveforbunds landsmøte 2007:
Valgkomiteens forslag:  

Klement Våge, Rune Anda, Sigrun Ekerhovd og Ann Liss Opdal
(eventuelt Ellen Østrem)

Kapitalfondets styre
Valgkomiteens forslag:  

Erling Jacobsen, Kjetil Høgestøl, og Tore Birkeland.
(Om flere skal velges, avhenger av årsmøtets behandling av de nye vedtektene for kapitalfondet.)

11. Valg, som ledes av valgkomiteen
(Tore Birkeland, Anne Grete Magnussen og Rita Lone Borlaug)
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Debattkveld i døvesenteret, torsdag 15. februar 2007

Tema: Lyd i døvemiljøet
ASL (American Sign Language)
6 mandager kl. 19-21 skal Maren Ori-
ola undervise i amerikansk tegnspråk. 
Hun lærte ASL gjennom sin søster 
som bor i USA nå, og et par ganger da 
hun var i USA. Og hun har også bodd 
i Danmark i halv år, og der brukte de 
ASL for det meste. 
Interesserte kan melde seg på til daglig 
leder (post@bgds.no) innen 12. april. 
Kursavgift kr 600. 
Kurs følgende mandager: 16., 23. og 
30. april og 7., 14. og 21. mai.
(Med forbehold om NDFs godkjenning 
av kurset.)

Dette bildet fikk vi av tolketjenesten i Hordaland i slutten av januar 2007. Nå 
kan vi se de damene som gjør sitt beste for å ordne tolk til oss. På bildet ser 
man, fra venstre: Therese Bu Oppedal (tolk/formidler), Bjørg Kvinge, Lilian 
Enoksen og Berit Hellesund (ny formidler). Foran fra venstre: Gunn Kristin 
Selstad (som nå har sluttet som vikar) og Janet Bruvik.

Til høyre: Lilly Koppen Mjanger, CODA-barn (datter av døve foreldre) fortalte om sine 
erfaringer og opplevelser.

Vi var vel 20 personer som satt ringside i storsalen. Formålet var å utveksle 
erfaringer/opplevelser rundt lyder som vi døve ubevisst skaper. Er det noe vi 
ikke kan noe for, eller er det noe vi bevisst kan begrense spesielt når det er 
fremmede hørende rundt oss? Setter vi pris på å bli fortalt at vi lager rare eller 
forstyrrende lyder? Dette og mye annet snakket vi om.

Tolkeformidlere

Døvemesterskap 
i bowling
16.-18. mars 2007
Bergen Bowlinghall, 
Sandsli

Spilleprogram:

Fredag 16. mars:
  Damer og herrer, single. 
  Lisens kl. 11:00

  Damer og herrer, single.
  Åpen klasse kl. 14:00

Lørdag 17. mars:
  Herrer, double. 
  Lisens kl. 10:00

  Herrer, double. 
  Åpen klasse kl. 10:00

  Damer, double. 
  Lisens kl. 13:00

  Damer, double. 
  Åpen klasse kl. 13:00

Søndag 18. mars:
  PP-finale, damer og herrer  
  kl. 10:00

Festkveld med buffet 
på Thon Hotell, Kokstad
Lørdag 17. mars kl 19:00
Kr. 300,- pr. person

Frist for påmelding 
er 1. mars til Dag Hafstad
E-mail: daghafst@online.no
Mobilnr: 959 74 837 
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Det var en nyttig og interessant 
kveld der Hanne Kvitvær snakket om 
visjoner og stilte mange spørsmål til 
forsamlingen. Hvor står døveforenin-
gene om ti år? Hvilke visjoner har vi? 
Hvilke endringsprosesser ønskes i den 
enkelte døveforening? 

Hun snakket om enkeltmedlem-
mets erfaringer fra døvebevegelsen 
og interessepolitisk arbeid, fra deres 
deltakelse i flere hundre møter og 
forelesninger, om kontakt med med-
lemmer og andre. 

Og hun så tilbake i tiden og de nor-
male aktivitetene i døveforeningene 
den gangen, sammenlignet med i dag. 
Hva påvirket de historiske forandrin-
gene? 

Hva med i dag? Mye ulik det som 
var før? Splittelse i interessegrupper? 
Etniske og kulturelle grupper? Iden-
titetsgrupper? Mangfoldighet? Nye 
kontaktnett? Nye identitetsgrupper? 

Foredrag og info v/forbundsleder Hanne Kvitvær 
torsdag 8. februar 2007

Det var også uformelt møte med senterstyret og forbundsleder på styrerommet.

Nye livstilsgrupper? Tospråklighet? 
Døve med CI = døveforeningenes 
framtid? 

På slutten av foredraget informerte 
hun om støtte fra Norges Døvefor-
bund til ulike formål: Kulturmidler, 
foredragsstøtte, instruktørstøtte, kul-
turaktiviteter, voksenopplæring, triv-
selsmidler, likemannsmidler o.a.

Ellers har Norges Døveforbund 
mange mål, deriblant at tegnspråket 
blir anerkjent som et offisielt språk i 
Norge. 

Informasjonskveld
torsdag 15. mars 2007 kl. 10:

B E A S T 
presenterer seg
I 2005 tok studentene initiativ 
til ”Tegnspråk-kafé” i Bergen 
sentrum annenhver uke og det 
fortsatte de med også i 2006. 
I løpet av året ble BEAST 
opprettet: BErgens Akademiske 
& Sosiale Tegnspråklige forum. 
De har egen hjemmeside (link 
fra www.bgds.no)
Beast har tegnspråk-cafeer 
annenhver tirsdag og har 
tegnspråk-fest en gang i blant 
(som regel annenhver måned). 
Formålet er sosialt samvær, 
blir kjent med hverandre, møte 
kjente og dele erfaringer. 

Torsdag 22. mars 2007

Vi viser film i Berge Døvesenter 
(storsalen) kl. 19: 

“Tilbakeblikk på 
det kunstneriske 
arbeid vist fra 
scene og TV-årene 
fra 1992-2006”
fremført gjennom årene av 
Døves Video/Døves Media 
og teatret. 

95 minutter.Døvemesterskapet i innendørs fotball (futsal) 
ved Gjøvik 24.-25. februar 2007:

Bergen deltok med både dame og herrelag

Resultater damer (vi oppgir bare Bergens resultater): 
Lørdag: Bergen - Trondheim 0-3, Bergen - Oslo 3-1, Bergen - Holtan 0-2
Søndag: Holtan - Bergen 1-1, Oslo - Bergen 1-1, Trondheim - Bergen 5-1

Resultater herrer:
Lørdag: Vind B - Bergen 0-15, Trondheim B - Bergen 0-11, Bergen - Ålesund 
8-1, kvartfinale: Bergen - Oslo B 6-0. 
Søndag, semifinale: Bergen - Trondheim A  3-2
Finale:  Oslo A  -  Bergen   4-1



38 39

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2007 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2007

Etter valget på seniorgruppens årsmøte 6. februar 2007. Bak fra venstre: Birgit 
T. Karlsen (2. varamedlem), Marta Ringsø (1. varamedlem), Annlaug Koppen 
(styremedlem) og Thorbjørn Johan Sander (sekretær). Foran fra venstre: Sverre 
Johansen (nestleder), Erling Buanes (leder) og Thora Gåsland (kasserer)

Etter valget på lokallagets årsmøte 13. februar 2007. Valgt for perioden 2007-
2008: Bak fra venstre: Annlaug Koppen (styremedlem) og Åge Lauritzen (kas-
serer - han var ikke til stede, så bildet fra i fjor er limt inn).
Foran fra venstre: Marta Sander (sekretær), Nils Johan Bjørø (leder) og Thor-
bjørn Johan Sander (varaleder).

Bergen Døves Seniorgruppe

Bergen lokallag av 
Norsk Døvehistorisk Selskap

Gave til Hunstad
skoles bibliotek
22. februar 2007 ble de avbildede 
"døve-bøkene" (se under) gitt som 
gave til biblioteket på Hunstad skol. 
De fleste fra døvesenteret, samt en fra 
Døves Idrettsklubb og en fra globetrot-
terne. Det er to år siden skolens bi-
bliotek ble innviet (22. april 2005). Det 
passer da veldig fint å fylle biblioteket 
med "døvebøker". Vi vil tro at skolen 
blir glad om de kan få flere interessante 
bøker med temaer fra døves verden. 

Takkehilsen fra skolen er allerede 
mottatt: "Tusen takk for alle bøkene 
som vi har fått i dag fra Døvesenteret til
biblioteket på Hunstad skole.Dette 
setter vi virkelig pris på!

Vennlig hilsen 

Hilde Sundve Jordheim, rektor."
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Styremøte 
i Bergen Døvesenter 
mandag 18. desember 2006

Tilstede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Sun-
niva Lyngtun, Gunn Kristin Selstad, Sigrun 
Ekerhovd, Martin Skinnes og Rune Anda. 
Forfall: Egil Johansen.

Innbydelse
Styreleder Klement Våge fikk Innbydelse fra 
Haugaland Døvesenter i forbindelse med 60 
års jubileum lørdag 27. januar på Radisson 
hotell i Haugesund.
Vedtak: Klement representerer døvesenteret. 
Vi gir en gave på kr 500.

Regnskap pr. 30.11.2006
Regnskap pr. 30. november 2006 ble sendt ut 
til senterstyret før helgen.
Vedtak: Tatt til orientering.

Senterstyrets representant til Ungdoms-
klubbens styremøter
Det unge styret i Døves Ungdomsklubb synes 
det vil være fint å ha med en representant fra 
senterstyret til sine styremøter, slik de har fått 
opplyst at det var i 60-, 70- og 80-årene.
Vedtak: Egil Johansen representerer sen-
terstyret ved Døves Ungdomsklubbens 
styremøter.

Vannskadesaken – Bergen Døvesenter 
– Bergen Døves Idrettsklubb 
Det vises til vedtak på ekstraordinært årsmøte 
i Bergen Døves Idrettsklubb tidligere i år. 
Torsdag 7. desember hadde Bergen Døve-
senter v/Egil Johansen, Sigrun Ekerhovd og 
Rune Anda møte med Døves Idrettsklubb 
v/Cecilie Gudmundsen, Arvid Støyva og 
Nina Hammersland og diskuterte hvordan 
vannskadeoppgjøret skulle ordnes. På møtet 
ble man enige om følgende: 
I stedenfor at BDIK overfører midler til dø-
vesenteret, trekker vi fra summen av BDIKs 
andel av medlemskontingent - kr 50 pr. med-
lem - i 2006 og 2007, og litt i 2008 inntil vi 
oppnår hele summen på kr 37.500.
Vedtak: Den inngåtte avtalen av 7. desember 
2006 godkjennes.

Rammeavtale Bergen Døvesenter – Bergen 
Døves Idrettsklubb vedr. hyttekjøp
BDS og BDIK hadde møte 7. desember og ble 
enige om en rammeavtale som legges frem 
for begge styrer til godkjenning. 
Vedtak: Med en endring i punkt 9 godkjen-
nes så avtalen. 

Barnehage
Styret drøftet investerings- og driftsbudsjett 
i forbindelse med eventuell opprettelse av 
barnehage i døvesenteret, og likeså forslag 
til eieform og organisering. Styret var enig i 
at poenget med evt opprettelse av barnehage 
først og fremst er av økonomiske årsaker. 
Vedtak: Saken legges frem og drøftes på 
ekstraordinært årsmøte tirsdag 19. desem-
ber kl. 19.

Innkomne forslag til årsmøtet
Styret foreslår følgende saker til ”Innkomne 
forslag” på døvesenterets årsmøte lørdag 17. 
mars 2007:
a) Godkjenne det arbeidet som er gjort mht 
barnehage og det videre arbeidet
b) Godkjenne at døvesenteret skal være eier 
av barnehagen
c) Godkjenne det foreslåtte styreformen for 
barnehagen
d) Godkjenne at 2 repr. fra døvesenteret skal 
sitte i styret for barnehagen
e) Godkjenne lån av midler fra Forenings-
fondet til arbeidet med barnehagen (midler 
refunderes av staten når alle utbetalingene i 
forbindelse med oppstart av barnehagen er 
avsluttet)
f) Godkjenne hva barnehagen skal hete 
(”Nubben”?)
g) Bli enige om oppdatert honorar for styret, 
varamedlemmer o.a. 
Vedtak: Detaljer i ovennevnte punkter legges 
fram til neste styremøte.

Barnehage 1: Arkitektfirmaet
Arkitekt er engasjert. Tilbud fra Forum 
arkitekter AS 08.01.2007 ble akseptert av 
senterstyret og firmaet fikk positiv svar fra 
oss 09.01.2007. 
Vedtak: Godkjent.

Barnehage 2: Lån til å utbetale fagarbeid
Investeringstilskudd fra staten skjer først 
når alt er ferdig og vi har betalt for bygge-
arbeidene. Spørsmålet er om vi skal låne 2 
millioner kroner av DnB der vi har fått tilbud 
på 5,25% rente, og betale alt (eller det meste) 
tilbake når statstilskuddet kommer eller om 
vi skal høre med styret i Kapitalfondet om 
lån av midler fondet har innestående i Nar-
vik-banken? Styret ser helst at vi velger det 
som er til fordel for døvesenteret, at vi låner 
midler av Kapitalfondet.
Vedtak: Vi kontakter Kapitalfondets styre 
med forslag om at lån av fondet til oven-
nevnte formål legges fram som innkomne 
forslag på årsmøtet 17. mars 2007.

Barnehage 3: Prosjektledelse
Styret fikk forelagt tanker rundt prosjektle-
delse fra arkitekt Ulveseth – som var svar på 
forespørsel fra daglig leder tidligere denne 
måned. Og med tanke på at det kanskje blir en 
sen start på arbeidet for å få klargjort lokalene 
til barnehage, er det kanskje viktig å begynne 
å engasjere en prosjektleder.
Vedtak: Vi hører med arkitekten om saken 
og evt kontakter et firma i Fyllingsdalen med 
forespørsel om pris på prosjektarbeidet.

Barnehage 4: Drift og styreform
Styret drøftet det som ble presentert av styre-
leder på ekstraordinært årsmøte 19. desem-
ber, og kom fram til at vi går inn for at styret 
for barnehagen skal bestå av fra to repr. fra 
senterstyret (styreleder og daglig leder), inntil 
to eksterne representanter samt en ansatt og 
en repr. fra foreldrene. 
Vedtak: Bergen Døvesenter skal selv stå for 
drift av barnehagen. Eget styre skal opprettes 
som nevnt over. Alle i styret skal ha stem-
merett. Navn på barnehage må bli avklart til 
årsmøtet 17. mars.

Daglig leder orienterer
a) Fana Blikk har vært i døvesenteret og 
reparert lekkasjen ved hovedinngangen 
14.12.2006
b) VVS Bygg tettet igjen vannlekkasje 
to steder under springen på kjøkkenet 
15.12.2006
c) E-post sendt til Statped Vest der vi klaget 
på mangel på repr. fra hørselssektoren i det 
nye samarbeidsrådet for Statped Vest (det nye 
”brukerrådet”)

Styremøte 
i Bergen Døvesenter 
tirsdag 23. januar 2007
Tilstede: Klement Våge, Sunniva Lyngtun, 
Gunn Kristin Selstad og Rune Anda.
Forfall: Egil Johansen, Martin Skinnes og 
Sigrun Ekerhovd. Fravær: Kjetil Høgestøl.

Godkjenning av dagens styremøte
I følge døvesenterets vedtekter er vedtak 
på styremøter gyldig når minst 4 av styrets 
medlemmer inkl. varamedlemmer er tilstede. 
Styreleder Klement Våge beklaget forfal-
lene, men sykdom og skiftarbeid var noe 
man måtte regne med. På grunn av viktige 
saker mente styreleder at det ikke var råd å 
utsette møtet. Han foreslo at vedtak først er 
gyldig når de andre har gitt ”godkjent”-til-
bakemelding innen fastsatt tid. I tilfelle der 
er saker som minst en som ikke var tilstede 
har motforestillinger mot, utsettes vedtaket 
til neste møte.
Vedtak: Styreleder fikk støtte fra Gunn og 
Sunniva.

Referat fra ekstraordinært årsmøte tirs-
dag 19. desember 2006 
Dette referatet ble sendt til styret før jul og 
godkjent av alle pr. e-post før det ble lagt ut 
på hjemmesiden (www.bgds.no). Barneha-
gesaken var noe som opptok mange. Derfor 
var det bra at referatet ble hurtig ferdig og 
godkjent, og interesserte kunne se hva møtet 
ble enige om.
Vedtak: Referat fra ekstraordinært årsmøte 
tirsdag 19. desember 2006 er godkjent.

Regnskap pr. 31.12.2006
Styret fikk tilsendt døvesenterets årsregn-
skap pr 31.12.2006 over e-post lørdag 20. 
januar 2006. Styret uttrykker tilfreds med 
det fremlagte regnskapet, men vil vente 
med å godkjenne til noen spørsmål fra Asle 
og daglig leder er avklart med revisoren, 
Kjetil og Asle.
Vedtak: Til etterretning.

Budsjettforslag 2007
Daglig leder fremla et foreløpig budsjett-
forslag for 2007. Styret gikk gjennom 
både inntekter og utgifter, post for post. I 
utgangspunktet var budsjettet satt opp med 
et underskudd på ca kr 380.000. Etter gjen-
nomgåelse av postene og flere kutt, endte 
man på et foreløpig budsjett med kr 40.000 
etter støtte på kr 100.000 fra Medlemmenes 
Interessefond.
Vedtak: Budsjett for 2007 avgjøres på neste 
styremøte.
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Personalia
95 ÅR
Margot Hammer, Tønsberg, fyller 
95 år 23. mars. Hun er æresmedlem 
i Bergen Døvesenter, og var hele sitt 
liv engasjert i å støtte døvearbeidet 
på Madagaskar. Hun var gift med 
Ragnvald Hammer som var døveprest 
i det vestenfjeldske døveprestdistrikt 
i mange år.

SØLVBRYLLUP
Birgit Crone og Emil Leinebø hadde 
25 års sølvbryllup 27. februar.

HJERTELIG TAKK
for pengegaven jeg fikk til min 75 års 
dag! Det var overraskende positivt! Det 
gledet meg stort!

Hilsen Bjørn Ruste

MANGE TAKK
for hyggelig oppmerksomhet i anled-
ning min 75 års dag 5/2-07.

Vennlig hilsen Gerd Albrektsen.

Trenger du
juridisk hjelp?

Advokat med kjennskap til 
tegnspråk kan hjelpe med

spørsmål om

- arv og skifte
- ekteskap, separasjon, skilsmisse

- samboeravtaler
- barnerett

- kjøp og salg av eiendom 
- arbeidsrett

- trygderett - sosialrett
- husleie

- erstatning
og annen privatrett 

Jeg snakker og forstår litt 
tegnspråk.

Jeg kan hjelpe med søknad om Fri 
Rettshjelp.

Ta kontakt med
Advokat Geo Wilson
Boks 124 - Sentrum

5804 Bergen

tlf 55 23 61 00, fax 55 23 61 01
Mobil/ SMS: 95 22 89 68

E-post geo.wilson@hrn.no

Bergens Tidende lørdag 10. februar 2007

Nye medlemmer i januar/februar
Sigrid Hjørungnes - døv
Ziual Haque - døv
Karimi Hashmatullah - døv
May Britt Litsheim - døv
Victoria Bjørnseth - tunghørt
Camilla Voldsund - døv
Christine Valestrand - døv

Barnehage 5: Det videre arbeidet
Beslutningene i barnehagesaken hittil har 
foregått pr e-post mellom styreleder og daglig 
leder, og iblant med styret. For videre arbeid 
er det behov for faste kontaktpersoner.
Vedtak: Styreleder Klement Våge, nestleder 
Kjetil Høgestøl og daglig leder Rune Anda 
foretar de daglige beslutninger i forbindelse 
med barnehagesakens videre arbeid. Resten 
av styret skal bli løpende orientert. 

Daglig leder orienterer
a) Informasjon rundt utvikling av barnehage-
saken blir jevnlig lagt ut på hjemmesiden
b) Kr 260.000 til Bergen Døvesenter fra Ber-
gen kommune v/avdeling for oppvekst.
c) Det blir medlemsmøte torsdag 1. mars der 
vi behandler lovforslag til landsmøtet 15.-
17. juni og evt andre saker, og medlemsmøte 
torsdag 12. april der vi behandler innkomne 
forslag til landsmøtet.
d) Forsikringsselskapet kontaktet vedr buet 
vegg i storsalen (”lekkasje”-veggen)
e) Besøk av Branntilsyn 22.01.2007, kort 
orientering.
f) Intervju med helsebyråd, kort oriente-
ring.
g) Referat fra møte i eiendomsstyret 
18.01.2007 ble delt ut

Seniorgruppen
Det forelå søknad fra Seniorgruppen om et 
tilskudd på kr 20.000 for budsjettåret 2007. I 
fjor fikk gruppen kr 10.000 i støtte. Grunnen 
til at de søker om litt mer støtte er at det blir 
arrangert ”Kulturtreff ” for eldre i Tønsberg 
12. mai 2007. Og da håper man på litt støtte 
til reise og opphold.
Vedtak: Seniorgruppen får kr 15.000 i støtte 
for 2007.

Døvesenteret er ÅPEN FOR ALLE
uansett om man er medlem eller ikke! 

mailto:geo.wilson@hrn.no
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Tegnspråkkurs for nybegynnere
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.
Varighet: 6 mandager (og 2 tirsdager) a 3 skoletimer (tilsammen 24 timer) - start 
kl. 18.00.
Dato: 10.04 (tirsdag), 16.04, 23.04, 07.05, 14.05, 21.05, 29.05 (tirsdag), 04.06.
Kursleder: Mona-Birgitte Johnsen.
Kursavgift: Kr 1.600 (inkl. ”Tegn-start 1” på CD-ROM)
Påmelding innen 26. mars 2007 til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 
Bergen, eller over e-post til post@bgds.no.
Maks antall deltakere: 10.

Samarbeidsråd Statped 
Vest - sammensetning 
av samarbeidsrådet 
Jeg viser til brev fra Utdanningsdirek-
toratet til Statped Vest, med kopi til 
Bergen Døvesenter, datert 31. januar 
2007, angående sammensetningen 
av samarbeidsrådet ved Statped Vest. 
Bergen Døvesenter har i brev til Ut-
danningsdirektoratet påpekt at hør-
selssektoren ikke er representert blant 
de representantene som brukernes 
interesseorganisasjoner har utpekt til 
samarbeidsrådet ved Statped Vest. 

Til dette kan det opplyses at ledelsen 
ved Statped Vest allerede har endret 
sammensetningen av samarbeidsrådet, 
ved at brukerrepresentasjon er utvidet 
med ett medlem, og at Mariann Nødt-
vedt, tidligere leder for brukerrådet 
ved Vestlandet kompetansesenter er 
oppnevnt som medlem, med Rune 
Anda fra Norges Døveforbund som 
vararepresentant. 

Jeg håper at dette er en tilfredsstil-
lende ordning for alle berørte parter. 

Med hilsen 
Steinar Sandstad (sigsn) 
direktør 
Kopi: Utdanningsdirektoratet, Post-

boks 2924 Tøyen, 0608 Oslo

Ønsker du grunnkurs 
i førstehjelp?
Mandag 12. og mandag 19. mars, begge dager kl. 18-21.

Sted: Damsgårdsveien 69, 5058 Bergen. 
Kursleder: Vibeke Gunsteinsen.
Vi bestiller tolk.
Kursavgift: Kr 300 pr. person.

På Røde Kors sin hjemmeside leser vi blant annet:
"I løpet av få minutter etter en ulykke kan du redde en persons liv. Hordaland 

Røde Kors arrangerer kursene. 
Kurset gir en grunnleggende innføring i livreddende førstehjelp, og fyller de 

krav som blant annet er gitt av offentlige myndigheter. Undervisningen foregår 
med praktiske øvelser og gruppearbeid."

Norsk grunnkurs i førstehjelp, 5 eller 6 timer 
Et kurs utviklet av Norsk Førstehjelpsråd. Kurset tar for livreddene førstehjelp og 
problemstillinger som statistisk forekommer ofte i Norge. Kurset er på mini-
mum 5 timer, med mulighet for en 6. time med valgfritt tilleggsemne. Kurset 
er praktisk rettet, medbare et minimum av teori. Filosofien bak kurset er at man 
lærer mer av hva man gjør, enn hva man hører. Det kreves ingen forkunnskaper 
i førstehjelp. Instruktørene er spesielt kurset og sertifisert etter Norsk Første-
hjelpsråds retningslinjer for å arrangere dette kurset.
Kurset er begrenset oppad til 15 deltakere og hver kursdeltager får utdelt egen 
førstehjelpbok og nøkkelring med munn-til-munnduk.

Kurset tar for seg følgende emner
- Varsling til nødnummer 1-1-3
- Undersøkelse av pasient
- Bevisstløshet og sideleie 
- Livløshet og hjerte- lungeredning
- Fremmedlegeme i luftveiene
- Akutte hjertesykdomer
- Opptreden ved skade og ulykker
- Pratiske øvelser (akutte sykdommer og skader)
- Valgfritt tilleggsemne (kun ved 6 timerskurs)

Påmelding via daglig leder - post@bgds.no, 
innen torsdag 8. mars 2007.

Hyggetreff på Konows senter
Visste du at det er "Hyggetreff" på 
Konows senter hver mandag kl. 11.00-
13.00? Det er åpen for alle - både unge 
og eldre. 

Døvestevne
Fredag 31. august til søndag 2. sep-
tember 2007 blir det døvestevne på 
Lyngmo. Det er en leirplass som ligger 
på Hafslo, 15 km nord for Sogndal.
Vi kommer tilbake til saken senere.
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Den Nasjonale Scene
v./direktør Eva Tamber
Postboks 78 – Sentrum
N-5803 Bergen

TILGJENGELIGHET TIL 
FORESTILLINGER VED ”DEN 
NASJONALE SCENE”

Statssekretær i Kulturdepartemen-
tet, Mette Gundersen uttalte sist 
sommer at kultur-tilgjengelighet 
er viktig for regjeringen. Teksting 
på tv og kino, samt tilgjengelighet 
til lokal kultur var blandt temaene 
som ble nevnt.

Den Nasjonale Scene har ved 
flere anledninger vist prisverdig 
vilje og evne til å realisere denne 
nasjonale målsetningen også for 
døve og hørselshemmede. Med 
enkle og rimelige midler er flere 
forestillinger gjort tilgjengelig for 
et publikum som iflg undersøkelser 
ved NAV utgjør 15 % av befolk-
ningen. Gruppen som utgjør et 
betydelig markedspotensiale ber 
om rettferdighet og å bli inkludert 
i teaterets formidling på en måte 
som erfaringsmessig også kommer 
normalthørende til nytte.

Bergen Døvesenter, som er tilslut-
tet Norges Døveforbund & Hor-
daland fylkeslag av Hørselshem-
medes Landsforbund representeret 
til sammen flere tusen medlemmer 
bare i dette fylket. Til sammen er 
det bare i Hordaland ca 50.000 
personer med ulik grad av funks-
jonsnedsettelse på dette området.

Vi ber om at flere forestillinger blir 
tekstet på alle DNS sine scener, i 
første rekke på hovedscenen. Tek-
sting er en kommunikasjonsform 
som er velegnet for både døve, 
sterkt tunghørte og vanlige former 
for hørselshemming.

Bergen 12.02.2007
Mvh Tore Svane (s.)
-fylkesleder HLF
Rune Anda (s.)
daglig leder BDS

Til stede: Eva Tamber, direktør ved DNS, Anders Larsen, DNS, Tore Svane, 
leder i Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Hilde 
Hellestvedt, HLF, Mary-Ann Grønås, Rådgivningskontor for hørselshemmede 
og døvblinde i Bergen, samt Rune Anda, daglig leder i Bergen Døveesnter. 
Likeså var 3 tolker tilstede; 2 tegnspråktolker og 1 skrivetolk.

Møte på Den Nationale Scene fredag 9. februar 2007

Tema: Teksting av teaterframførelser

Anders Larsen og Eva Tamber. Direktør Tamber sier at det ikke står på viljen å få gjennomført 
teksting på teater, men at det er behov for økonomisk støtte for å få det til. Hun sier at de ser 
på dette som en utfordring, og de vil få igang et prosjekt.

Teater Manu – norsk tegnspråkteater

Arven etter Frankenstein
Scene USF - lørdag 21. april kl 19.00
Pris:  225 Ordinær - 150 Honnør/student (bevis)
180 Medlemmer i NDF (Medl.kort fra Norges døveforbund må fremvises)

Stab: På scenen: Olivier Schetrit - Ipek D. Mehlum  - Ronny P. Jacobsen 
Regi Lars Otterstedt - Manusforfatter Hilde Haualand  - Medforfatter Lars 
Otterstedt - Scenograf/Film Con Mehlum - Lysdesign Lars Otterstedt og 
Con Mehlum - Kostymedesign Olivier Schetrit 

Forestillingen stemmeskuespilles

I en forestilling som tar opp arven etter Frankenstein, spør vi hva vi kan 
lære av eksperimentene til vitenskapsmannen Frankenstein. I romanen 
skapte han et monster – og mistet kontrollen over sitt eget liv. Hva skjer når 

mennesket leker med liv og død? Hva skjer når vi 
jager etter det perfekte mennesket? Hva skjer når vi 
eksperimenterer med vår egen ætt – får vi et bedre 
liv, eller fører det oss ut i en ukjent tragedie? 

Vi møter Elena og Gabriel som har en historie vi 
ennå ikke kjenner. Elena er gravid, og Gabriels 
dunkle familiearv har innhentet dem. Gabriel ønsker 
å ta et oppgjør med fortiden, men fanges snart av en 
skremmende historie. Arven etter Frankenstein angår 
oss alle, uansett hørsel eller språk.
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Kjellerlokalene
25.01.2007

Tegnet av Forum Arkitekter AS

Når det gjelder selve løsningen tas det med forbehold. 

De ulike etater skal både ytre seg og godkjenne løsningen.

Likeså må man se på den økonomiske rammen.
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1.0 Foranledning
Forum arkitekter har fått i oppdrag av Bergen 
Døvesenter å utarbeide prosjekt for innredning 
av barnehage i Døvesenterets kjeller.
Døvesenteret har sine lokaler i Kalfarveien 79, 
et hus fra 1869, på fire etasjer i sveitserstil. 
Bygget er kjent som Peter Jebsens sommerhus, 
og har vært i Bergen Døvesenters eie siden 
1985.
I forbindelse med byggets verneverdighet, 
og de tiltak som vi ser som løsning for å 
omdanne kjelleren til tilfredsstillende lokaler 
for barnehagedrift, ba vi om et møte med 
byantikvaren for å drøfte problemstillingene og 
komme til en felles forståelse av premissene for 
omdanningen i et antikvarisk perspektiv.
Fra politisk hold skal barnehagesaker ha 
prioritet hos byggesak som sådan, og 
mot normalt gir byantikvaren rådgivning i 
barnehagesaker før det blir sendt til byggesak. 
Møte/rådgivning ble derfor innvilget på kort 
varsel.

bygningens nåværende utforming i forhold til å 
oppnå tilfredsstillende dagslysforhold i lokalene, 
først og fremst på grunn av at vesentlige deler 
av fasaden og dens lysåpninger er overbygget 
med en stor veranda. Sammenstilling av 
gamle bilder (foto, tegning), kart fra 1880, samt 
byggemeldingstegninger fra 1912, antyder at 
verandaen er bygget på huset en gang mellom 
1888 og 1912. Tilbygg i øst på huset ser ut til 
å i første omgang ha vært en veranda, bygget 
samtidig med den andre, som senere er bygget 
inn, og utgjør nå en del av kjellerlokalene. BM 
var enig i at dette var sannsynlig. MU orienterte 
videre om at verandaen er i dårlig forfatning, 
og at det har vært vurdert fra Forum Arkitekters 
side å anbefale en rivning av verandaen, og 
evt. bygge en ny, som gir bedre dagslysforhold 
i kjellerlokalene. Forum Arkitekter er allikevel 
kommet til det standpunkt at verandaen, på 
tross av å ikke være oppført samtidig med 
huset, er en viktig del av husets nåværende 
karakter og historiefortellende egenskaper, 

verandaen, kunne oppnå vesentlig forbedrede 
dagslysforhold inne i selve kjelleren. I tillegg 
tilbyr man da et rom med rikelig dagslys direkte 
tilknyttet rommene innenfor. I tillegg ønsker man 
å trekke brystningene ned på de vinduer som 
ligger ved siden av verandaen.
BM kommenterte at å trekke brystningen ned 
på vinduene ved siden av verandaen, ville bli 
avslått fra byantikvarens side. BM argumenterte 
med at husets hjørner er viktige for opplevelsen 
av huset som sådan, og at man ville skape et 
uklart bilde av det opprinnelige og tilføyde ved 
å trekke brystningen ned på disse vinduene. AZ 
og MU sa seg enige i denne argumentasjonen.
Videre kommenterte BM at å glasse partiet 
under verandaen inn, og forbinde det med 
kjelleren ikke var problematisk, om det ble 
utformet og detaljert på riktig måte. BM 
mente at glasspartiet burde ligge mest mulig 
tilbaketrukket i forhold til verandaens søyler, 
helst innenfor søylenes innerkant. I tillegg 
var oppdelingen glasspartiene fikk, viktig 
for uttrykket, og BM foreslo å prøve å hente 
formater i husets andre vinduer for å unngå 
uheldige brytninger med den eksisterende 
fasaden.
BM uttrykte at å fjerne brystningen i 
lysåpningene mellom den eksisterende 
kjelleren og det nye innglassete partiet ikke var 
problematisk, heller ikke å grave ut innenfor nye 
yttervegger.

2.2 Tilbygget
BM ble vist et bilde som viser hvordan tilbygget 
i øst ser ut i dag. BM uttrykte at det ikke så 
pent ut på kjellerplanet, bl.a. på grunn av de 
uferdige partiene mellom søylene. MU orienterte 
om tanken om å fjerne veggpartiene mellom 
søylene helt, og sette inn glass, tilsvarende som 
mellom verandaens søyler. BM kommenterte 
at en da burde få det samme uttrykk her, som 
under verandaen, og dermed også her trekke 
glasset lengst mulig inn, helst bak søylene.

2.3 Utomhus
MU orienterte om at kart fra 1880 viser det 
nære utomhusanlegget omtrent som det 
fremstår i dag, og at Forum Arkitekter ser på 
dette som en viktig del av husets karakter, men 
at det er utsatt for en del forfall. BM delte Forum 
Arkitekters vurderinger om at utomhusanlegget 
er verneverdig, og burde pusses opp igjen til 
original stand, dvs. pusse opp murene med 
kalkpuss, feste gjerder på nytt, rette opp trapper 
osv.
Det ble vist et bilde av ”lysthuset”, halvsirkelen 
med trær øst i hagen. BM syns det var et flott 
element, og kommenterte at hagen er registrert 
som verneverdig anlegg av riksantikvaren, 
og at alle eldre elementer skal beholdes. MU 

BERGEN DØVESENTER BARNEHAGE
Referat fra møte med Byantikvaren, Bergen Kommune, 18. januar 2007

1.1 Møtet
Møtet ble avholdt 18. januar 2007, i 
byantikvarens lokaler i Domkirkegt. 6a kl 1400.
Til stede på møtet var:
-Bente Mathisen, Byantikvaren (BM)
-Azita Zanjani, Forum Arkitekter (AZ)
-Mads Ulveseth, Forum Arkitekter (MU) (ref.)

2.0 Generelt om bygget
MU orienterte om at Bergen Døvesenter 
ønsker å innrede kjelleren i Kalfarveien 79 til 
barnehage. Dette byr på utfordringer i forhold til 

og at en alternativ strategi for å skape gode 
dagslysforhold bør vurderes. BM delte dette 
synet, og uttrykte at en riving av verandaen ikke 
var ønsket fra byantikvarens side.

2.1 Innbygging av verandaen
MU redegjorde så for tanken om at en, ved å 
sette glass mellom verandaens søyler, grave 
partiet under verandaen ned til innvendig 
gulvnivå, samt fjerne brystningen i lysåpningene 
under verandaen, for å skape forbindelse 
fra kjelleren ut til et innglasset parti under 

Azita og Mads fra Forum Arkitekter AS deltok på møtet med Bente Mathisen, Byantikvaren. 
Bildet er tatt 9. januar da de begynte å måle lokalene i kjelleren.
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orienterte om at det er intensjonen å beholde 
mest mulig av de gamle elementer i hagen.
MU orienterte om det er et behov for at beboere 
i bofellesskapet Konow Senter, øst for huset, 
sikres fri gjennomgang på eksisterende vei 

gjennom lekearealet. Et gjerde vil bli satt opp på 
hver side av veien, slik at barnehagen krysser 
veien for å komme til lekeplassen
via to porter. MU uttrykte at dette skaper en 
oppdeling av hagen, som potensielt ville være 
uheldig i et antikvarisk perspektiv. BM mente 
at dette ville være et reversibelt tiltak, men 
kontroversielt, og at en god utforming på evt. 
gjerder var viktig, for at de ikke skulle være for 
dominerende.
BM tilføyde at forslag til utforming på hagen, 
med gjerder, må legges fram for særskilt 
antikvarisk behandling.

2.4 Soveskur
MU og AZ orienterte videre om planer om å 
oppføre et skur der småbarn kan sove, på 
husets østside, på opp mot 50m². Det ble vist et 

perspektiv som viser ca hvordan det vil kunne 
uttrykke seg i rommet. BM kommenterte at et 
slikt bygg burde være frittstående, og ellers 
underordne seg omgivelsene ved hjelp av farger 
som legger seg i bakgrunnen, men at det ellers 
godt kunne uttrykke seg som moderne.

2.5 Innlevering av materiell
MU ville vite hvilke krav byantikvaren stiller til 
innlevert materiell for at de skal kunne vurdere 
saken når de får den oversendt fra byggesak. 
BM orienterte om at det var byggesak som 
stilte krav om standard på materiellet, og at for 
byantikvaren ville for eksempel fotomontasjer 
være tilstrekkelig for å vurdere endringer i 
fasadekarakter.
Ved møtets slutt ble Forum Arkitekter ønsket 
lykke til videre med arbeidet av BM, og MU 
uttrykte at det synes å være oppstått en felles 
forståelse av premisser for omarbeidningen.

Referent:
Mads Ulveseth,
FORUM ARKITEKTER AS
Torgny Segersteds vei 27,
5143 Fyllingsdalen

"Lysthuset"

Møte og befaring på tomten/uteareal 16. 
januar med arkitekt Mads Ulveseth, assis-
terende generalsekretær Ken Davidsen fra 
Stiftelsen Signo, hovedkontoret i Oslo, og 
med virksomhetsleder Tone Høylandskjær 
og vaktmester Svein Ole Johansen, daglig 
leder Rune Anda pluss en tegnspråktolk fra 
Konows senter.



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, fødselsdato, om du er 
hørende eller hørselshemmet, til: post@bgds.no.

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
Du fi nner også tekst og mange bil-
der fra ulike arrangementer, som ikke 
kommer med i Budstikken. 

Foredragstema i Bergen Døvesenter
torsdag 8. mars kl. 19.00: 

Kreftsykdommer
Torsdag 8.mars kl. 19.00 får vi besøk av 2 damer fra Kreftfore-
ningen. De skal for å orientere, svare på spørsmål og være med 
på diskusjon.

De som kommer er Eli Svarstad (spesialsykepleier) og Torill Skogseth (kli-
nisk sosionom). De deler oppgavene seg imellom. Eli kommer til å ha fokus 
på kreftsykdommer og muligheter for diagnostisering og behandling. Torill vil 
snakke mest om hvilke støtteordninger som fi nnes i samfunnet for den som lever 
med kreft, og begge kommer til å snakke om hvor en kan henvende seg i vårt 
lokalmiljø for å få hjelp og støtte.

MARS:
01. to: Medlemsmøte kl. 19: Inn-komne 

lovforslag til Norges Døve-
forbunds landsmøte 15.-17. juni.

03. lø: CI-treff i kjelleren kl. 11.00 - 15.00. 
Demonstrasjon av hjelpemidler.

04. sø kl 11: Gudstj. på TSS v/ Lars Hana 
05. ma: Hordaland foreldrelag for 

hørselshemmede har årsmøte i 
kjelleren kl. 18

06. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
08. to: Foredrag kl. 19: 

Kreftsykdommer v/
Kreftforeningen (se egen 
notis)Tolk: Ingeborg Skaten og 
Nina Dahle.

09. fr:  Misjonsforeningen møtes hos 
Sonja Eikenes kl. 19.00. Alle er 
velkommen.

13. ti:  Bergen lokallag av NDHS har 
møte i kjellerstuene kl. 12.00.

14. on: Bergen Døves Idrettsklubb har 
årsmøte i storsalen kl. 17.30.

15. to: Kl. 19.00: Presentasjon av BEAST 
(Bergen Akademiske & Sosiale 
Tegnspråklige forum).

16. fr - 18. sø: DM i bowling, Sandsli, 
Bergen

16. fr:  Kvinneklubben har hyggesamvær 
i kjellerlokalene kl. 19.00.

17. lø: Bergen Døvesenter har årsmøte 
kl. 11.00

20. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
21. on: Konfi rmantundervisning og 

Ungdomskveld i Døvekirken 
(15.30-21.00)

22. to: Senterstyret har møte kl. 16.
22. to: Vi viser fi lm kl. 19: “Tilbakeblikk 

på det kunstneriske arbeid vist 
fra scene og TV-årene fra 1992-
2006”, som Døves Video/Døves 
Media og teatret har fremført 
gjennomårene. 95 minutter.

23. fr:  Døvblittgruppen har sosialt 
samvær i kjellerstuen kl. 18.30.

25. sø kl 18: Gudstjeneste på ”tegn til 
tale” v/ Tom S. Tomren, samtale 
med konfi rmantene

APRIL:
5. to kl 18 (skjærtorsdag) gudstjeneste 

på ”tegn til tale” v/ Lars Hana
6. fr kl 17 KORSVANDRING fra Kors-

kirken til døvekirken. Kirkekaffe.
8. sø kl 11 (påskedag) Høytidsguds-

tjeneste på tegnspråk v/ Lars 
Hana og Tom S. Tomren.

10. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
10. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere, 

kursstart. Kl. 18-21.
12. to: Medlemsmøte kl. 19: Innkomne 

forslag til NDFs landsmøte.
17 ti:  Regionsenteret for døvblinde 

har brukersamling i storsalen kl. 
12.00-17.00

17. ti:  Bergen lokallag av NDHS har 
møte i kjellerstuene kl. 12.00


