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BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen - E-post: post@bgds.no

Nr. 2 28. februar 2013 53. årgang

Bergen Døvesenter har årsmøte
torsdag 14. mars 2013 kl. 18.00
Dagsorden:
01 Åpning med minnetale
02 Valg av møteleder og varamøteleder
03 Valg av to referenter
04 Valg av tellekorps på tre personer
05 Godkjenning av innkalling og saksliste
06 Årsmelding for år 2012
07 Revidert årsregnskap for 2012
08 Årsberetning og revidert årsregnskap for  

Bergen Døvesenters Felleslegat
09 Innkomne lovforslag
10 Andre innkomne forslag
11 Budsjett til orientering
12 Valg, som ledes av valgkomiteen
 a) Styreleder, for ett år
 b) To styremedlemmer, for to år
 c) To varamedlemmer, for ett år
 d) Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
 e) Lovkomite på tre medlemmer
 f) Styre for kapitalfondet (3 medlemmer + 2 varamedl.)
 g) Styre for hyttekomiteen (leder, sekretær, medlem)
 h) Representanter til NDFs landsråd 4.-7. okt. 2012 på Ål

 ... samt neste punkt som ledes av styrelederen
 i) Valgkomite

Husk å ta med dette heftet til Årsmøtet torsdag 14. mars 2013
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Bak fra venstre: Lena Mei Kalvenes Anda (2. vara), Tor S. Fiksen (styremedlem), Fredrik Fjellaker (styremedlem) og Sigrid Hjørungnes (1. vara). 
Foran fra venstre: Ellen Østrem (styremedlem), Gunnar Hansen (leder) og Martin Skinnes (styremedlem). Foto: Rune Anda (daglig leder). Lena 
Mei dro til Gallaudet University i Washington D.C. for å studere fra og med august 2012.
Dette styret var det første som innførte papirløse styremøter. Alle fikk tildelt en iPad2 som tilhører døvesenteret. Styresaker blir sendt til styret 
via e-post, som de lagrer i iPaden og disse blir åpnet på møtene. Ved skifte av styremedlemmer/varamedlemmer skifter også iPaden hender.

Styret i Bergen Døvesenter 2012
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Årsmelding for Bergen Døvesenter 2012
1. Bergen Døvesenter
Bergen Døvesenter er stiftet 30.mai 1880. Bergen Døvesen-
ter er tilsluttet Norges Døveforbund, FFO Hordaland og FFO 
Bergen.

2. Medlemmer
Det var pr 31.12.2012 registrert 357 (356 året før) betalende 
medlemmer i døvesenteret. Disse er fordelt på 290 (277) 
hovedmedlemmer, 58 (63) ungdomsmedlemmer og 9 (10) 
barn.  Medlemskapet administreres av Norges Døveforbund og 
landsmøtet vedtar kontingenten. For 2012 var kontingenten slik: 
Enkeltmedlem kr 450, trygdede kr 350, ungdom 13-26 år kr 350 
og barn opptil 12 år kr 100.

Etter søknad fra Bergen Døvesenter, fikk vårt medlem Toralf 
Magne Ringsø Kongens fortjenstmedalje i sølv under en tilstel-
ning i Bergen Døvesenter onsdag 21. november 2012, overrakt 
av ordfører Trude Drevland. 

Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte: Odd 
Birkeland, Heidi Seltveit, Evelyn Osland og Erling Buanes.

3. Styret
Døvesenterets styre har etter årsmøtet 15.03.12 bestått av 
følgende:
Styreleder:   Gunnar Hansen
Nestleder:   Ellen Østrem
Styremedlem:   Martin Skinnes
   Tor S. Fiksen (han har ett år igjen)
   Fredrik Fjellaker (han har ett år igjen)
1. varamedlem Sigrid Hjørungnes
2. varamedlem Lena Mei Kalvenes Anda (fram til 12. august, 
da hun dro til USA)
Styret har i 2012 hatt 11 styremøter og behandlet 190 saker 
(derav 2 møter og 44 saker før årsmøtet.) Det har elles vært 
avholdt 2 medlemsmøter (2. februar og 30. august) samt 2 mø-
ter i samarbeidsforum (25. januar og 11. oktober) og 2 leder-
møter (30. mai og 6. desember). Samarbeidet i styret har som 
vanlig vært godt. 

4. Personalet
Rune Anda har vært daglig leder hele året.
Svein Ole Johansen ble ansatt som vaktmester (10 %) 
fra 11.02.2008, og er også brannvernansvarlig (fra og med 
01.04.2008).
Aud Våge Johannessen har vært kantineansvarlig annenhver 
torsdag i forbindelse med seniortreff. Hun har også laget mat til 
store tilstelninger året gjennom, bl.a. i forbindelse med sommer-
bord, Kongens fortjenstmedalje og julebord.
Asle Karlsens firma, Karlsdata, har vært knyttet til administra-
sjonen som regnskapsfører.
Egil Johansen sitt firma, Datafryd, har hatt ansvaret for døve-
senteret sine pc’er og nettverk. 
(Under organisasjonsseminar 26.-28. oktober 2012 ble det foreslått 
at døvesenteret ansatte en utleieansvarlig og en som jobber for barn 
og ungdom fra og med januar 2013. Det ble diskutert og vedtatt 
på et styremøte før jul, og disse to stillingene kom på plass i januar 
2013.) 

5. Revisorer
Statsautorisert revisor, Leif Steinbakk har revidert 2012-regn-
skapene våre. Kjell Zahl har revidert felleslegatet og momsrefu-
sjonen. Bilagsrevisor har vært Hans Erik Tofte med Toralf Ringsø 
som varabilagsrevisor. 

6. Lovkomiteen 
Lovkomiteen bestod i 2012 av Klement Våge, Erling Jacobsen og 
Helge Herland.

7. Valgkomiteen
Valgkomiteen består av Helge Herland, Sigrun Ekerhovd og 
Marit Markeset. Varamedlem: Arne Nesse. 

8. Eiendommen Kalfarveien 79
Eiendomsstyret har dette året bestått av Egil Johansen (leder), 
Svein-Ole Johansen og Gunnar Hansen. Vi har hatt 8 møter i 
2012. 

Det deltok ca 40 personer i dugnadsarbeid i og rundt døvesen-
teret våren 2012. Arbeidet ble ledet av vaktmesteren. Dugnaden 
var et samarbeid mellom døvesenteret, Døves menighet og Ko-
nows senter. Det var brukbar vær og arbeidet ble gjennomført. 
Dugnadsgjengen fikk gratis pizza og brus som takk for innsatsen.

Året 2012 har vært litt spesielt med ombygging, modernisering 
og oppgradering av huset. Takket være Gunnar Hansen som 
pådriver/primus motor og Svein-Ole som ”byggesjef” har vi fått 
gjennomført stor-oppussing av storsal/ hall/ aktivitetsrom. Vi vil 
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også takk en stor dugnadsgjeng og en dyktig interiør-komite for 
innsatsen. En stor takk også til Hordaland fylkeskommune og 
Bergen kommune for økonomisk støtte til oppussingsarbeidet! 
Arbeidet i storsalen: Tapetsert, lakkert golv, rep. Sceneteppe, nye 
lamper, Satt opp lysekroner, sparklet/malt tak og stol/bord.
Hallen i 1. etasje: Ny parkett, malt vegger/tak og nye møbler.
Kurs/aktivitetsrom: Ny vegg /dør, malt deler av vegg og nye 
bord/stol, 
Den fine dugnadsgjengen har bestått av: Ole Frank Halvorsen, 
Alireza Emami, Harald Håverstad, Tor-Einar Slettebakk, Toralf 
Ringsø, Fredrik Fjellaker, Håkon Osland, Hans Birger Nilsen og 
Åge Lauritzen 
Interiør-komite har bestått av Bjørg Storesund, Gabrielle Kver-
neland og Jan de Lange. 
Ellers vært gjennomført flere mindre dugnader som fornying av 
kjøkken 2.etg, handikap-WC, div. elektrisk, varmepumpe, trapp til 
scene, foldevegg til kjøkken 1. etg., ryddet og kastet en del både 
fra lagerrom, aktivitetsrom, kontoret og kjøkkenet. Disse er 
gjennomført av eiendomsstyret.
I forbindelse med Operasjon Dagsverk gjorde ungdommer fra 
Nordahl Grieg videregående skole en god innsats i døvesente-
ret. 
Vår vaktmester Svein-Ole Johansen har tatt mye av vedlikehold 
innvendig så vel som utvendig. Har også organisert eksterne 
firma til div. gjøremål. Han er også vår brannvernleder.
(Egil)

Dugnadsgjengen.

Mens storsalen var stengt pga oppussing, fikk vi låne menighetssalen i døvekirken til 
møter og foredrag i mars-april 2012.

9. Hyttekomiteen
Hyttekomitéen har bestått av Svein Tore Olsen (leder), Rose 
M. Rosland (sekretær) og Edvard Rundhaug (medlem) samt en 
representant fra Bergen Døves Idrettsklubb og en representant 
fra Bergen Døvesenterets styre. 
2012 har vært et godt år med utleievirksomhet med en inntekt 
på over kr. 130.000, en liten reduksjon i forhold til rekordåret 
2011. Det har vært mange positive tilbakemeldinger fra leieta-
kere. Noe dårlig rengjøring har det vært som vanlig slik at vi 
vurderer obligatorisk vask i sommerperioden ved et rengjø-
ringsfirma eller en privat person mot tilleggsbetaling/forhøyet 
leiepris. 
Det nye marinaanlegget er endelig på plass, og vår båtplass er 
flyttet til den nye bryggen mot sør. Vi har valgt å satse på at bå-
ten blir liggende der i vinterperioden også og se hvordan det går. 
Nye investeringer i år ble ny 40 tommers LED TV med planke 
høyttaler (mulighet for musikk), DVD spiller og parabol. I tillegg 
har vi fått etterlengtet installert fiber bredbånd fra Lysglimt 
slik at det er tilgang til internett i Rorbua nå. Det er montert 

Torsdag 3. mai var det stor-dugnad der 45 personer deltok. Alle fikk pizza og 
brus etterpå, slik det var gjort hvert år.
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ventilasjon i utebod pga. fuktighet, men det gjenstår gulvarbeidet 
som vi vil ta i løpet av vår 2013. Trappen rett utenfor Rorbua på 
bryggen skal også bygges når vi får anledning til. 
Økonomien går ganske bra med stramt budsjett, men vi er noe 
bekymret over interesse blant medlemmer for leie av Rorbua 
fordi ved siste året viser det seg at det er kun ¼ av leietakere 
som er døve medlemmer. Vi ønsker å gi kampanjepris for med-
lemmer i lavsesong i 2013 for å øke bruk av Rorbua i denne lave 
sesongen og øke interessen blant medlemmer. Hyttekomitéen 
håper derfor at medlemmer fortsatt er interessert og vil ha 
glede av å bruke Rorbua og benytte stedet til rekreasjonsopp-
hold med mange flotte muligheter som sjø-, fiske- og badeliv. 
Lederen av hyttekomitéen ønsker å takke medlemmer for støtte 
og dugnadsarbeidet som er gjort på Rorbua i 2012. 
(Svein Tore)
Deler av Rorbuas utgifter dekkes over Bergen Døvesenters 
driftsbudsjett (vedtatt på årsmøtet i 2012):
Forsikring  kr  10.000
Vann og avløp  kr  9.000
Renovasjon  kr  4.000
Eiendomsskatt  kr  4.000
Sum på ett år  kr  27.000

10. Fondsstyret
Fondsstyret har bestått av Erling Jacobsen (leder), Kjetil Hø-
gestøl og Gunn K Selstad. Vara: Klement Våge. Fondsstyret har 
ikke hatt fysiske møter i 2012, men holdt kontakt pr e-post. 
Det er ikke foretatt endringer i porteføljen vår. Vår investering 
er langsiktig. Aksjemarkedet har vært svært ustabilt de siste tre 
årene, så vi har lagt vekt på å holde oss rolig og ikke selge eller 
investere mer enda. Vi følger med på både lokalt og internasjo-
nalt aksjemarked. Status pr 31.12.2012:
Aksjefond: Investert for tilsammen Verdi pr 31.12.2012
DNB Asia 150.000 157.895
DNB Miljøinvest 200.000 144.228
SKAGEN Global 350.000 372.606
SKAGEN Kon-Tiki 400.000 505.088
Til sammen 1.100.000 1.179.817

11. Vanlig samlingskveld  
i døvesenteret – torsdager i 2012
09.02.2012: Gro Hege om ”Samspill ved stemmetolking”
15.03.2012: Bergen Døvesenters årsmøte
29.03.2012: Gøsta om Geocaching
12.04.2012: ”Ingen grenser”
26.04.2012: Urban Mesch om døveidretten i 200 år
10.05.2012: Tore Christiansen om tur til Kilimanjaro
24.05.2012: Presentasjon av bildetelefontjenesten m/program-

met MMX v/nWise AB, Sverige.
31.05.2012: Debatt om tolkerollen
06.09.2012: Generalprøve skuespill
20.09.2012: Morten om ”Jack og bønnestengelen”,  

Sonja om Språkrådet
18.10.2012: Margareth Hartvedt om TOBRU
01.11.2012: Jon Martin Brauti om døve tryllekunstnere
15.11.2012: Diskusjonskveld over 3 temaer: Endre navn, Ror-

bua, tegnspråkkafe
22.11.2012: 3 men show

12. Andre arrangementer
Juletrefest 7. januar
Stor-dugnad torsdag 3. mai med pizza og brus etterpå
1. og 17. mai arrangement 
Sommeravslutning med underholdning 21. juni
Overrekkelse av Kongens fortjenstmedalje i sølv til Toralf Ringsø
Julebord lørdag 15. desember

13. Kultur
I 2012 har vi ikke hatt noen kontaktperson til kulturarbeidet 
hos oss. Det meste ble ordnet gjennom daglig leder. Bergen 
Døvesenter deltok i programmet under Døves kulturdager i 
Kristiansand 14. september med to grupper: Kristin Fuglås Våge 
sin gruppe med ”Et celebert besøk” og følgende skuespillere: 
Espen Rosvold, Martin Skinnes, Birgit Crone Leinebø, Ingunn 
Storlykken Herland og Toralf Ringsø, samt Rune Anda sin gruppe 
med ”Tolkeparodi” og følgende skuespillere: Randi Ulvatn Slet-
tebakk, Ellen Østrem, Sigrid Hjørungnes, Ingrid Riksfjord og Tor 
S. Fiksen. 

Helt siden ”tidens morgen” har torsdagene 
vært fast åpningskveld i Døves Hus. Det 
har vært mange foredrags-, diskusjons-, 
møtekvelder o.a. disse torsdagene. Det 
øverste bildet viser Gøsta Rougnø som 

fortalte om Geocaching. Neste bilde er fra 
debatt om tolkerollen der også to fra NAV 
i Oslo deltok. Siste bilde viser deltakerne i 
”Ingen Grenser” - de to døve fortalte om 
sine opplevelser foran fullsatt lokale (over 
100 personer) i døvekirken (det var stengt 

i døvesenteret pga oppussing).
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I døvesenteret har vi hatt besøk av en gruppe ungdommer fra 
Oslo lørdag 28. januar med temaet ”Bli sett”. Enkelte torsdager 
var det konkurranse med ”Bit for bit, bilde for bilde”. 
”3 men show” var en av de store høydepunktene i døvesente-
ret, en standup-fremføring av døve menn fra USA, Storbritannia 
og Australia torsdag 21. november som en del av Teater Manu’s 
turnere-program.
25.-26. november hadde vi besøk av Joel Barish fra det verdens-
berømte ”DeafNation” som filmet Bergen og fruktpakking hos 
Signo Dokken.

Høst: Tegnspråkkurs for nybegynnere med 10 deltakere (kurs-
leder: Britt-Merete Schroder) og viderekomne med 4 deltakere 
(kursleder: Christer Omningård).

Skuespill: Kristin Fuglås Våge var instruktør for gruppen på 
6 personer som spilte ”Et celebert besøk” der Espen Rosvold 
spilte hovedrollen som Mr. Bean. Nesten hele stykket ble tatt 
opp på video, der både Kristin Fuglås Våge og Martin Skinnes sto 
for redigeringen. Rune Anda var manusforfatter til ”Tolkeparodi”, 
spilt av 5 personer. Begge stykkene ble vist under Døves kultur-
dager i Kristiansand lørdag 14. september. 

Fotokurs: 5 personer deltok på fotokurs med Tom Jarane som 
kursleder fire tirsdager i høst.

Seminar: Det ble også holdt seminar for tillitsvalgte og ”gras-
rota” 26-28 oktober på Kvalheim fritidssenter, med 31 delta-
kere. 

Videofilmen med ”Et celebert besøk” ble lagt ut på YouTube, og sett av over 2000 
personer.

14. Utflukter 
Døvestevnet i år fant sted på Nesholmen 24.-26. august. Det var 
i alt 20 deltakere, hvorav 13 fra Bergen. 
 
Døves kulturdager ble holdt i Kristiansand 13.-15. september. Ca 
70 av våre medlemmer var der. Over 40 av dem reiste med buss 
fram og tilbake, etter god støtte fra Hordaland fylkeskommune. 

15. Kurs / seminar
Tegnspråkkurs:  Vår: Tegnspråkkurs for nybegynnere med 9 
deltakere (kursleder: Britt-Merete Schroder) og viderekomne 
med 5 deltakere (kursleder: Christer Omningård).      
   

Fra døvestevne på Nesholmen 24.-26. august 2012.

Organisasjonsseminar for tillitsvalgte og ”grasrota” på Kvalheim fritidssenter.

16. Underavdelinger  
og tilsluttede grupper.

Bergen Døves idrettsklubb:
(Stiftet 29.10.1905) 
Jose Oriola har overtatt vervet som leder etter Cecilie Gud-
mundsen og for å oppsummere det viktigeste i Idrettsklubben i 
2012 kan vi kort nevne:
Vi i styret har jobbet mye med saker og har hatt noen lagleder-
møte. Vi har og deltatt på diverse seminarer og på samarbeidsfo-
rum med Bergen Døvesenter.
Vi har og prøvd å stille opp som supportere ved klubbens 
medlemmer sine øvelser, slik som Hege Ulstein i Badminton, 
Alireza i Undervannsrugby og fotball herrer i det ny oppstartet 
futsal-serien.
Medlemmer våre har og vært med på DM (Døves Mesterska-
pet) i fotball, futsal og bowling.
Resultater på fotball/futsal har vært varierende, men kan bedres 
ved mer trening. Av internasjonale turneringer har bowling vært 
med i London. 
Av arrangementer for medlemmer har det vært arrangert tur 
på Rallarvegen, pensjonist-bowling og ikke minst årsfesten med 
tapas og premie til diverse «beste» utøvere.
I 2012 var det for første gang delt ut priser av Kavlifondet som 
ble opprettet for Ingrid Storedalen av Kavli.
Det slites fortsatt med rekruttering til både styret, spillere og 
frivillige ved aktiviteter i Idrettsklubbens regi.
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Men vi setter stor pris på innspill som vi har fått fra alle, og set-
ter pris på at vi få huse hos Bergen Døvesenter med tilgang på 
alle fasiliteter. 
(Øystein)

Bergen Døves Ungdomsklubb: 
(Stiftet 25.10.1962) 
Ungdommene har vært aktiv på mange områder i 2012.  Bergen 
Døvesenter har savnet en til å ta seg av det administrative 
arbeidet for barn og ungdom. Før jul 2012 besluttet styret å 
engasjere en barne- og ungdomskonsulent i 20% stilling (startet 
15. januar 2013).

Bergen Døves Seniorgruppe: 
(Opprettet 19.03.1973) 
Fram til årsmøtet 1. Mars 2012 besto styret av Erling Buanes, 
leder, Hans Erik Tofte, kasserer, og Thorbjørn Johan Sander, 
sekretær. Vara: Birgit T. Karlsen og Berit Kallevik. 
På årsmøtet 1. Mars bled et gitt beskjed at Erling Buanse og 
Thorbjørn Johan Sander ikke ønsket gjenvalg etter henholdvis 5 
og 8 år.
Etter valg ledet av valgkomiteen – ledet av Sonja Eikenes og 
Sverre Johansen ble resultatet følgende: Leder og sekretær Toralf 
Ringsø. Kasserer  og nestleder Hans Erik Tofte. Styremedlem 
Birgit Torsteinsrud Karlsen. 1. Vara  Berit Kallevik, 2 vara Sonja 
Eikenes. Samarbeidet I styret har vært meget godt. Bergensse-
niorene har møte hver 2 torsdag med førsteklasses servering I 
form av vafler/kaker + kaffe når vi kom og førsteklasses middag 
som ble server av vår utmerkete kokk – Aud Våge.  Annenhver 
torsdag har vi utlodning hvor medlemmene kjøper gevinster. 
Fra Bergen Døvesenter har vi I 2012 mottatt tilskudd på kr 
10.000,-. Fra NDF Kullturmideler har vi etter søknad mottatt kr 
15.000,-. Hans Erik Tofte og Birgit Karlsen var vår representant 
til NDFs Likemannsseminar I Stavanger. Vi fikk I år også koselig 

besøk av skoleelever fra Hunstad som ønsket å ble kjent med 
seniorene og dens historie og tegnspråk. 
Det ble gjennomført en dagstur til Nordsjøfartsmuseet på 
Televåg, sommerbord 21. Juni.  Hans Erik Tofte og Birgit Karlsen 
deltok som representant for Seniorgruppe til Døvestevnet på 
Nesholmen. Ellers deltok flere av seniorene etter innbydelse fra 
seniorene I Kristiansand. Bergen Døvesenter sto gratis buss t/r 
til Døves Kulturdager i Kristiansand.
27-29.11 ble det arranger en tur for 27 seniorer til Trondheim. 
Reisen foregikk med fly fra Bergen til Trondheim. Etter en over-
natting gikk vi ombord på hurtigruten “Richard With” som førte 
oss til Bergen. Her reiste vi sammen med seniorene fra Ålesund. 
Vi var ca 100 seniorer totalt sammen de fra Trondheim som sto 
for et flott opplegg.  Julebordet ble holdt I Bergen Døvesenter 
med middag laget av Aud Våge. Nyttårstreff I “nye” storsalen 
som fikk satt opp skillvegen. Koselig og intim! Ellers har senio-
rene deltatt i leder/samarbeidsforum og seminar som Bergen 
Døvesenter sto for.  Et aktivt år.
Lederen vår Toralf Ringsø er også leder I NDF Seniorutvalg.
(Toralf)

Døvblittseksjonen:
(Stiftet 26.08.1983)
Styret har bestått av: 
Leder: Harald Gåsland.  
Nestleder: Marta Sander
Sekretær: Bjørn Ruste
Valgkomite: Thorbjørn J. Sander.
Revisor for gruppa: Inger Rasmussen
Årsmøte 05. mars: Bjørn Ruste ble valgt som møteleder.
Harald Gåsland ble valgt til referent. Årsmelding og regnskap 
ble framlagt og godkjent uten bemerkninger. Thorbjørn J.Sander 
fortsetter som valgkomite for gruppa. Inger Rasmussen fortset-
ter som revisor for gruppa. Styret forsetter som før.

Gruppen har hatt 6 møter i 2012, 3 møter på våren og 3 på 
høsten. Det har vært gode sosiale samvær med noe program.
Etter som det har vært problemer med å få skrivetolk har Thora 
Gåsland skrivetolket på noen møter, det har fungert meget bra.
Gruppen har hatt et godt og trivelig arbeidsår men noen har falt 
fra, så vi er ikke så mange.
Takk til hver enkelt i gruppa som har gjort sitt til at året ble så 
bra for oss alle.
 Marta Sander   Bjørn Ruste     Harald Gåsland

Styret i Bergen Døvblittseksjon 
(Harald)Mange seniorer skaffet seg iPad høsten 2012.

Seniorgruppen på tur til Trondheim, og med hurtigruten tilbake til Bergen.Døves Idrettsklubb sto for pynting og servering 17. mai 2012.
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Bergen Døvesenters Museumsutvalg: 
(Opprettet som Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap 
07.05.1992, endret nåværende navn våren 2008)
Styret har bestått av Rune Anda, leder, Åge Lauritzen, kasserer, 
Thorbjørn Johan Sander, sekretær, og Erling Buanes, styremed-
lem. 
Museet har som vanlig vært bra besøkt, og mange nye navn er 
kommet i gjesteboken. Museet er også blitt presentert levende 
på nettet etter at det ble filmet av en utenlandsk gjest.
Det har vært en del diskusjon om hva vi kan gjøre for å få noe 
av det historiske materiellet mer synlig, ned i 1. etasje, og det er 
noen planer, men det er ikke blitt gjennomført i løpet av året. 
Det har også vært diskutert planer om å hva vi kan gjøre med 
gamle filmer og videoer, så de kan bli tilgjengelige og vist på 
seniortreff og for andre interesserte grupper. Vi håper at vi får 
et gjennombrudd i 2013. 
(Thorbjørn Johan)

BEAST
Bergens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige forum
(Stiftet 10.09.2006 – innlemmet i Bergen Døvesenter 25.09.2007) 
BEAST er et konsept som er satt igang av døve og tolkestu-
denter i Bergen. Målet er å samle det tegnspråkelige miljøet i 
Bergen*. BEAST er pr. i dag underavdeling i Bergen Døvesenter.I 
2005 tok tegnspråk- og tolke-studentene ved Høgskolen i 
Bergen sammen med noen døve initiativ til ”Tegnspråk-kafé” 
i Bergen sentrum hvert tirsdag. Dette fortsatte de med også 
i 2006 og 2007. I løpet av 2006 ble konseptet BEAST oppret-
tet. 14. juni 2007 ble Beast godkjent som egen underavdeling av 
Bergen Døvesenter. BEAST har egen hjemmeside; www.beastf.
no (se link fra www.bgds.no).
Det ble endringer i styret etter årsmøtet august 2012. Det nye 
styret består av:
Tor Fiksen (leder), Fredrik Fjellaker (nestleder), Martin Berhov-
de (sekretær), Ingrid Nybakk, Ingrid Riksfjord og Chrtstina Semb 
Freslo, alle tre som styremedlem.
BEAST fikk en ny fast plass å ha tegnspråk-kafètreffene våre. 
Disse holder til på KAOS på Nygårdsgaten 2(Ved Garage pub). 
Vi arranger også tegnspråk-fest annenhvert månede. 
Vi arranger også tegnsrpåk middag hvert første tirsdag i må-
nede. Vi hadde også sommertreffet på Otta i samarbeidet med 
SAFT(Oslo) og RAFT(Oslo). 
BEAST har pr i dag ingen konkret aldergrense på målgruppe, 
men det er helst fra 18 år og oppover (unntak fra familievenn-
lige arrangementer). Alle som bruker tegnspråk (eller ønsker å 
lære tegnspråk) er hjertelig velkomne.
*) Tegnspråkmiljøet vil si døve, tunghørte, CI-brukere, tolke-
studenter, tolker og andre tegnspråkbrukere(/interesserte) i 
Bergen.
(Tor S)

CI – gruppen 
(Stiftet 01.01.2012) 
CI gruppen ble etablert som egen underavdeling av Bergen 
Døvesenter i januar 2012. Styret dette første året har vært en 
blanding av arrangørene for de tidligere CI- treffene samt andre 
som meldte sin interesse for styreverv i CI- gruppen. På det 
første møtet 11. januar konstituerte styret seg som følger: 
Leder: Klement Våge, nestleder: Sigrun Ekerhovd, økonomian-
svarlig: Kjetil Høgestøl, sekretær: Sunniva Lyngtun, Styremedlem: 
Marit Markeset og varamedlem: Ann-Liss Opdal. 
Samarbeidet i styret har vært svært godt, det er holdt 6 styre-
møter og behandlet 43 saker. Det er utarbeidet vedtekter for 
gruppen, og det vil fremover bli holdt årsmøte med valg. Hjem-

mesiden cipaa.net holdes oppdatert av Sigrun, og det er oppret-
tet en Facebookside som administreres av Sigrun og Sunniva.

Arrangementer:
Musikkveld 16. mars: det var svært vellykket med synkronisert 
tekst til musikken, og det kom CI brukere som ikke tidligere har 
hatt kontakt med døvemiljøet. Vi synes det er positivt om vår 
gruppe kan fungere som en døråpner.
CI treff 12. mai: Forelesning av Reidun Budal fra Voksenopplæ-
ringen om deres tilbud til CI-opererte. Thorbjørn Johan Sander 
foreleste om den norske CI- historien og hadde også med en 
rekke interessepolitiske punkter som vi vil jobbe videre med i 
2013. 
CI treff 22. September: Hovedsakelig et sosialt treff med innlegg 
fra NAV Hjelpemddelsentral v/Sunniva Lyngtun: hørselstekniske 
hjelpemidler.
Vi ønsket å få tolket forestillingen til Dagfinn Lyngbø (samarbeid 
med HLFU), men denne gangen lot det seg ikke gjøre. Denne 
type arrangement vil vi jobbe videre med å få tilrettelagt.
Styret ønsker å presisere at også de som ikke har CI er velkom-
ne på våre arrangementer.

Representasjon: 
Sigrun representerte BGDS på LMS 27. mars. Klement, Kjetil 
og Sigrun deltok på informasjonskveld om Bergen Døvesenters 
tilbud til voksne døvblitte/døve/CI brukere 24. april. 
Arrangementet var et samarbeid mellom BGDS og Syns- og 
Audiopedagogisk senter. Gruppen har også vært representert i 
samarbeidsforum, på ledermøter, samt døvesenterets seminar på 
Kvalheim. 
CI – gruppen er i løpet av året kommet godt i gang. Vi ønsker å 
opprettholde det tilbudet som allerede er etablert, og i tillegg 
jobbe mer med interessepolitiske saker, samt arrangere et treff 
for foreldre til CI opererte barn/ungdom. 
(Sunniva)

Kvinneklubben:
(Stiftet 13.10.1902) 
Ingen arrangementer i 2012. Man ble i 2010 enige å legge den på 
is inntil videre. Birgit Karlsen (kasserer) har levert bankbok og 
regnskapsbok til styreleder Gunnar Hansen i 2010.  Marta har 
ennå bankkortet. Pr. 31.12.2012 er det kr 5.754 på Kvinneklub-
bens konto.

17. Samarbeidspartnere:  

Nubben Barnehage:
Nubben Barnehage AS eies 100 % av Bergen Døvesenter. Bar-
nehagen holder til i kjelleretasjen vår og leier uteareal av Døves 
menighet. Barnehagen hadde 40 barn pr 31.12.12. Resultatet i 
2011 ble et overskudd på kr 156.026 etter skatt. Resultatet i 
2012 er i skrivende stund ikke klart, men vi venter eit resultat 
på ca pluss 100-150.000 etter skatt. Vi har hatt overskudd i 
barnehagen siden 2009. Alt er tilbakeført til virksomheten, for å 
styrke egenkapitalen som pr 31.12.11 var kr 261.754. Likvidite-
ten er god, egenkapitalen er fortsatt svak, og må fortsatt styrkes. 
Det er av den grunn ikke utbetalt utbytte til døvesenteret. Bar-
nehagen har et stort lån, som skal nedbetales. Elles virker både 
barn og foreldre svært fornøyd med tilbodet de får og ansatte 
trives godt. Styret består av: Kjetil Høgestøl (styreleder), Tone 
Høylandskjær (styremedlem), Klement Våge (styremedlem) og 
Marit Markeset (vara). Styrer i barnehagen er Karin L. Gaupstad. 
Ansattes representant: Ann-Iren H. Bjørndal. (Kjetil Høgestøl)
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Døves Menighet
Representanter fra menigheten deltar på Samarbeidsforumets 
møter. Det samarbeides om døvestevne i august/september, 
juletrefest, interessepolitiske saker og vedlikehold av felles ute-
områder. Vi har ellers hatt møte der vi diskuterte aktiviteter for 
og blant ungdommer. Tidligere SFO-lokaler i døvekirkens kjeller 
er omgjort til ungdomslokale.

Signo Konows senter
Representanter fra Signo Konows Senter innkalles også til Sam-
arbeidsforumets møter som vi gjennomfører to ganger i året.  
De arrangerer lunsj om fredagene (kl 11) der alle i ”døvelandet” 
kan komme og spise sammen. 

Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede
Vi har vært i kontakt med foreldrelaget – og har hatt møter der 
hørselshemmede barn/ungdoms interesser var i fokus. Fredrik 
Fjellaker og Rune Anda deltok på møte sammen med Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede i Nordahl Grieg videregående 
skole 14. mai. Toralf Ringsø og Rune Anda deltok på møte med 
FAU Hunstad sammen med Hordaland foreldrelag for hørsels-
hemmede på Hunstad skole 12. november. Rune Eng har vært 
leder i foreldrelaget også i 2012. 

Hordaland fylkeslag av HLF og HLF Bergen
Det er to hørselshemmedes organisasjoner i fylket som det er 
naturlig for oss å samarbeide med: HLF Hordaland og HLF Ber-
gen. Vi har en del fellessaker og noen av medlemmene er med i 
både Bergen Døvesenter og HLF Bergen. Begge organisasjonene 
er svært positive til samarbeid for å bedre tilbudet til gruppen 
hørselshemmede. Vi har hatt to felles møter (27. mars hos HLF 
Bergen i Nygaten og 25. september i Bergen døvesenter) , og 
vi deltok sammen under punkt-demonstrasjon mot TV2 20. 
september. Daglig leder Rune Anda er varamedlem i Kommunalt 
Råd for funksjonshemmede (KRFF) der Matthias Viktorsson fra 
HLF Bergen er styremedlem. De to har hatt møte dagen før 
KRFF møtene der de gikk gjennom sakslisten sammen.

Rådgivningskontoret
Mary-Ann Grønås er ansatt som daglig leder og Norunn Kalve-
nes som konsulent. Fra og med 01.12.2012 har Norunn redu-
sert sin stilling fra 100 til 80%, og ny ansatt i 20% stilling ble Eva 
Vågen fra samme tid.
Man kan komme på kontoret med eller uten å forhåndsavtale 
mandag til fredag kl 10-14. 
Det er også mulig å lage avtaler mellom kl 8 og 15. På Rådgiv-
ningskontor for hørselshemmede kan du spørre om: 
* Dine alminnelige rettigheter som bosatt i Bergen kommune 
(helse- og sosiale tjenester, andre kommunale tjenester) 
* Dine rettigheter som hørselshemmet/syns- og hørselshemmet 
(tekniske hjelpemidler, trygderettigheter, tolk- og ledsagertje-
neste, arbeid, opplæring, attføring) 
* Hjelp til å få kontakt med hjelpeapparatet 
* Hjelp til å skrive brev og søknader. 
Rådgivningskontor for hørselshemmede samarbeider med det 
alminnelige hjelpeapparatet for å gi deg et godt tilbud. 
Vi har – som vanlig - hatt god kontakt med rådgivningskontoret 
gjennom hele året. Rådgivningskontoret deltar også i samar-
beidsforumet, og de er ofte å se her i huset i forbindelse med 
Seniortreff. 

FFO 
Bergen Døvesenter har i mange år vært tilsluttet FFO Horda-
land og FFO Bergen. FFO Hordaland har 52 tilsluttede med-
lemsorganisasjoner. Fredrik representerte BDS ved FFO Hor-
dalands årsmøte 12. mai og FFO Bergens årsmøte 6. juni. Erling 
Jacobsen ble i 2010 via FFO valgt inn som medlem i brukerrådet 
ved Haraldsplass diakonale sykehus, og fra sommeren 2012 ble 
han også utpekt som brukerrepresentant til Helse Bergen.

HLF Bergen, Pensjonistforbundet og Bergen Døvesenter demonstrerte utenfor TV2.

Matthias Viktorsson, leder i HLF Bergen, og Rune Anda, daglig leder i Bergen Døvesenter.

FFO Bergen feiret 20 års jubileum med forestilling på Salem, der tilsluttede organisasjo-
ner (også Bergen Døvesenter) var invitert. Det var ca 800 publikummer. 

Hele forestillingen med sang og underholdning ble brilliant tolket. 

BEDRE Å FÅ BLADET TILSENDT
PÅ E-POST!

1) Du får Budstikken noen dager før de andre!
2) Du får alle bilder i farger!

3) Vi sparer papir- og portoutgifter!
4) Du bidrar med å gjøre oss miljøvennlige!

Greit for deg å få Budstikken over e-post?
Send melding til post@bgds.no
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18. Møtevirksomhet i 2012 
Det har vært mange møter i 2012. Her prøver vi å få med hvilke 
møter som var gjennomført og når møtene fant sted. 
10. januar: Møte med Tolketjenesten
16. januar: Møte i Arbeidsgruppen for psykisk helse
18. januar: Samtale med Matthías Viktorsson, leder i Bergen HLF
19. januar: Referat fra møte i Kommunalt Råd for funksjonshem-

mede
25. januar: Møte i Samarbeidsforum 
30. januar: Møte med Syns og Audiologisk Tenesta 
31. januar: Samtale med Døves menighet 31 januar
02. februar: Medlemsmøte 
03. februar: Vi deltok på FFO Bergens 20 års jubileumskonsert
06. februar: Møte med styreleder i Nubben Barnehage
13. februar: Møte i Arbeidsgruppen for psykisk helse
9. mars: Møte med frilanstolker (leder og nestleder i Hordaland 

Regionlag av Tolkeforbundet)
En komite bestående av Bjørg Storesund, Gabrielle Kverneland 

og Jan de Lange (komiteen ble opprettet på et medlemsmøte 
2. februar – og ble i ettertid kalt ”Interiørgruppe”). Gunnar 
opplyste at de har hatt 5 hektiske møter – der Gunnar også 
var med. 

27. mars: Møte med HLF Bergen 27. mars 2012 
11. april: Daglig leder hadde møte med Matti Viktorsson dagen 

før møte i KRFF
17. april: Møte med Tolketjenesten på Kokstad 
17. april: Møte med Ungdomsklubben i Døvekirken 
24. april: Informasjonskveld kl 18: Arrangementet ble gjennom-

ført der over 20 ”fremmede” hørselshemmede deltok. Det 
var kort presentasjon av døvesenteret v/Rune, om CI-gruppen 
v/Klement, om Rådgivningskontor for hørselshemmede og 
døvblinde v/Mary-Ann og Norunn, om Syns- og Audiopedago-
gisk Teneste v/Kari samt informasjon om forskjellen mellom 
tegnspråk og tegn som støtte v/Thorbjørn.

25. april: Rune var på møte hos NDF i Oslo sammen med 3 
personer fra andre døveforeninger + Bibbi Hagerupsen for å 
diskutere hvordan man skal forbedre NDFs medlemsservice 
framover.

12. mai: Årsmøte i FFO Hordaland kl. 11. Fredrik representerte 
BDS.

14. mai: Møte sammen med H.F.H. på Nordahl Grieg vg. skole kl. 
12. Fredrik og Rune orienterte fra møtet. Under diskusjonen 
ble vi enige om å invitere døve studenter fra Nordahl Grieg 
videregående skole til diskusjonskveld i døvesenteret onsdag 
6. juni kl. 16.00, der vi serverer pizza. Styret deltar.

31. mai: Debatt om tolkerollen v/Ingeborg Skaten – NAV deltok 
også. 

4. juni: HLF Bergens leder Matti Viktorsson og Rune hadde møte.
6. juni: Fredrik representerte døvesenteret ved FFO Bergens 

årsmøte 
21. juni: Sigrid og Rune deltok på Signo’s konferanse ”To språklig 

arbeidsplass” i Oslo
26.-28. juni: Rune deltok på Verdenskongress for tunghørte 
31. august: Rune deltok på Nubben Barnehages generalforsam-

ling
6. september: Rune og Gunnar var til stede under Nordisk 

seniormøte og omvisning huset og spanderte kaffe og snitter 
snitter til 12 deltaker på møte i kongerommet.

11. september: Gunnar i styremøte i Konows senter 
12. september: Ungdomsmøte med 2 representanter fra Bergen 

kommune. 
25 personer deltok.
20. september: Punkt-demonstrasjon med appell utenfor TV2 på 

Nøstet

Arbeidsgruppen for psykisk helse har hatt noen møter i 2012.

”3 men show” i døvesenteret 22. november 2012

Joel Barish fra DeafNation var i Bergen 25.-26. november 2012

Lysfesten i Bergen ble tolket på storskjerm lørdag 1. desember 2012.
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25. september: Møte med HLF Bergen i Bergen Døvesenter  
27. september: Fredrik Fjellaker og Norunn Kalvenes deltok 

på konferanse ”Hit et steg, og dit eit steg”, vedr. Universell 
Utforming.

28.-30. september: Gunnar og Rune deltok på NDHS-arrange-
ment + årsmøte i Oslo 

4.-7. oktober: Gunnar, Ellen og Rune deltok på NDFs landsråd 
på Ål. Tor og Fredrik deltok som observatører.

9. oktober: Rune holdt foredrag på HLF Bergens medlemsmøte. 
Opptil 30 personer møtte fram. 

16. oktober: Rune og Matti har hatt en times møte kl 10-11 før 
møte i KRFF.

17. oktober: Gunnar og Rune deltok på Skyss sin demonstrasjon 
av ruteinfo-display.

26.-28. oktober: Organisasjonsseminar på Kvalheim Fritidssenter 
1. november: Kulturdager-komite 2017 har hatt møte 
1. november: Interiørgruppen har hatt møte og så handlet 

veggpryd
9. november: Tor deltok på temadag hos Statped Vest ”For det 

hørselsfaglige miljøet i Hordaland”
3. november: Gunnar var tilstede under Idrettsfesten og tok 

imot diplom som takk for det gode samarbeidet mellom BDIK 
og BDS.

12. november: Rune og Toralf deltok på møte med FAU Hunstad 
sammen med Hordaland foreldrelag for hørselshemmede på 
Hunstad skole kl 17.

13. november: Møte vedr ”Døve og psykisk helse” i kommunen. 
Rune Anda, Sissel Grønlie og Mary-Ann Grønås deltok.

13. november: Gunnar og Rune deltok på møte med 7 ungdom-
mer kl 17-19 for å diskutere styring og aktiviteter framover i 
Bergen Døves Ungdomsklubb.

15. november: Diskusjonskveld med tema som vi ble enige om 
på organisasjonsseminaret. 

6. desember: Ungdomsklubben har hatt møte. Tor Fiksen fra 
BDS-styret var til stede.

19. Representasjon 
LMS (Lærings- og mestringssenteret): Sigrun Ekerhovd

Døvestevne 24.-26. august: Gunnar Hansen representerte døve-
senteret i forbindelse med døvestevne på Nesholmen.

Landsråd på Ål 4.-7. oktober: Gunnar, Ellen og Rune deltok. Tor og 
Fredrik var med som observatører.

KRFF: Rune Anda er varamedlem for Matthias Viktorsson (HLF 
Bergen) i Kommunalt råd for funksjonshemmede. Møtene i 
KRFF gjennomføres hver måned (unntatt i juli). De to har hatt 
jevnlige møter i forkant av møtene i KRFF.

20. Informasjonsarbeid
Medlemsbladet vårt, Budstikken, ble sendt ut til medlemmene 
7 ganger i løpet av 2012. Informasjon har også blitt formidlet 
via hjemmesiden vår, samt via en Facebook-gruppe og SMS–
gruppen. 

21. Legater/Økonomisk støtte

Bergen Døvesenters Felleslegat
Bergen Døvesenter nyter ikke godt av utdelinger fra felleslega-
tet direkte. Men medlemmer som har en vanskelig økonomisk 
situasjon, kan søke om støtte. Det ble utdelt kr 1.630 fra legatet 
i 2012, og ellers utgifter til gebyrer. 

Grunnkapital pluss fri kapital utgjør totalt kr 222.304. Rente-
inntekter for 2012 kom på kr 2.995. Bergen Døvesenters styre 
administrerer legatet.

Einar Eriksens legat
Legatet er til for blinde v/ Bergen Blindeforening, døve v/ Bergen 
Døveforening og allergikere/astmatikere v/ Bergen Astma- og 
Allergiforening. Klement Våge er vår representant i legatet. Det 
er ikke foretatt noen tildelinger for 2012, pga lav rente.

Helse Vest
Bergen Døvesenter fikk kr 25.000 for opplysningsvirksomhet, 
bl.a. informasjon, forebyggende tiltak osv. Helse Vest står også 
som ansvarlig for Lærings- og mestringssenteret (LMS) der per-
soner som har mistet hørselen, har fått tinnitus, osv får hjelp og 
informasjon. Noen av våre medlemmer bistår der.

Norsk Lotteridrift / Norgesautomaten / 
Grasrotandelen
Inntekter fra Norgesautomaten kom på kr 28.921 (2011: kr 
3.131), fra Norsk lotteridrift kr 117.315 (2011: kr 117.315) og 
fra Norsk Tippings grasrotandel kr 53.776 (2011: kr 36.319). 

22. Gaver/oppmerksomhet
Tradisjonelt gir døvesenteret gavekort à kr 300 til medlemmer 
som fylte runde år (50 år, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95). Vi minnet 
også våre avdøde medlemmer med bårekrans/-bukett med siste 
hilsen fra døvesenteret. Gavekort til jubilanter og krans/bukett 
i forbindelse med begravelser/bilsettelser kom på kr 14.798 i 
2012.
Bergen Døvesenter opprettet 20. september 2012 egen gave-
konto (konto nr 1503.30.31960) der folk kan sende inn støtte til 

Døvesenteret fikk denne bilen som gave fra Skjalg Iversen.

Madagaskar takker. Høsten 2012 opprettet vi egen konto der folk kan sende inn 
penger til Madagaskar Døveforbund/Døves Hus der. 
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drift av Madagaskar Døveforbund og Døves Hus i hovedstaden 
Antananarivo. Både privatpersoner og foreninger støttet, og 
like etter årsskiftet (3. januar 2013) overførte vi kr 25.000 til 
Madagaskar.
I mai fikk døvesenteret en bil i gave fra Skjalg Iversen. Salg av 
bilen gav kr 164.389 til gavekontoen.
I oktober kom det inn kr 78.543 til gavekontoen, restbeløp fra 
arven etter Gunhild og Nils Johan Bjørø.

23. Aksjer 
Pr. 31.12.2012 har Bergen Døvesenter 4 aksjer hos A2G Grup-
pen (tidligere Åstvedt Industrier) a kr 500 og 1.000 aksjer i 
Nubben Barnehage AS (opprettet i 2008) a kr 100. 

24. Norges Døveforbund
Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF). 
Vi har fått økonomisk støtte fra forbundet til kurs, foredrag og 
andre tiltak. 
Våre medlemmer med verv i NDF: Finn Arild Thordarson er 
styremedlem i NDFs styre, Martin Skinnes er varamedlem. Toralf 
Ringsø er bilagsrevisor og likeså leder i NDFs Seniorutvalg. 
Erling Jacobsen er leder i NDFs lovkomite. Tor S. Fiksen er med 
i NDFs valgkomite. Helge Herland er redaktør for NDFs blad 
Døves Tidsskrift.
Med minst 300 medlemmer kan Bergen Døvesenter delta med 4 
representanter på Norges Døveforbunds landsmøte. Som  vanlig 
har vi hatt godt samarbeid med Norges Døveforbund.

25. Bergen Kommune 
Fra Bergen kommune har vi mottatt tilsammen kr 736.000 i 
2012 (samme som i 2010 og 2011), fordelt på kr 260.000 til 
kultur og kr 476.000 til helse og omsorg. I tillegg mottok vi kr 
30.000 til dekning av oppussingsarbeid i 2012.

26. Hordaland fylkeskommune 
Fra Hordaland fylkeskommune har vi mottatt tilsammen kr 
415.000 i 2012, fordelt på kr 350.000 til oppussing/moderniser-
ling av lokaler og kr 65.000 til Idretts- og kulturhelg i Kristian-
sand i september. 

27. Økonomi, visjon og konklusjon 
Likviditeten i døvesenteret er god og meget tilfredsstillende for 
driften av Bergen Døvesenter. 
Vår visjon er å bidra til å gi døve et meningsfullt liv i et samfunn 
der det meste skjer på hørendes premisser. En viktig del av vår 
visjon er et levende kulturhus – et sted der folk kan møtes og 
kommunisere på tegnspråk, et kulturhus for alle døve og alle 
andre som føler seg vel sammen med oss. Et miljø der vi forstår 
og blir forstått, på samme måte som alle innbyggere i kulturbyen 
Bergen har møteplasser der de kan realisere seg selv. 

2012 var intet unntak. Det har som vanlig vært mange aktivite-
ter både i døvesenteret og utenfor, som Bergen Døvesenter og 
våre avdelinger/grupper sto for. Og det har – som vanlig - vært 
mange gode foredragstema. Dessuten var det gjennomført opp-
pussingsarbeid i flere lokaler i 1. etasje og litt i 2. etasje. Det 
ble brukt mange dugnadstimer, og økonomisk støtte både fra 
Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune bidro til at vi 
fikk dekket mye av det materialene kostet.

Vi vil takke ansatte og medlemmer for flott innsats i 2012. Frivil-
lige som stiller opp i ulike sammenhenger bidrar fortsatt til et 
godt og aktivt miljø. Vi er også takknemlig for alle bidrag fra våre 
tillitsvalgte, som legger mange timers frivillig arbeid i å skape 
et levende kulturhus til beste for døve og andre som ønsker å 
være en del av vårt tegnspråklige miljø.
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EIENDELER Note Regnskap Regnskap
    Varige driftsmidler
         Bygninger 2 803 192,85 2 845 192,85
         Rehabilitering Terrasse 985 540,07 1 045 540,07
         Rorbua 2 711 751,54 2 739 142,54
         Investering utebod 0,00 0,00
         Båt 41 903,00 52 378,00
         Inventar 130 000,00
         Fast bygningsinventar 43 402,00 20 072,00
          Sum varige driftsmidler 6 715 789,46 6 702 325,46

    Finasielle fordr. og investering
         Andre aksjer 110 000,00 110 000,00
         Aksjefond 1 100 000,00 1 100 000,00
         Oppskrivning aksjefond 79 818,53 11 693,67
          Sum finansielle fordr. og investering 1 289 818,53 1 221 693,67

               SUM anleggsmidler 8 005 607,99 7 924 019,13

    Omløpsmidler
         Andre fordringer 487 902,05 204 186,35
          Sum fordringer 487 902,05 204 186,35

   Kontanter og bank
        Kontanter, drift 13 052,00 3 372,00
        Kasse, hytte 1 810,30 487,30
        Bankinnskudd ...053 219 601,76 57 760,47
        Gavekonto ……..591 421 306,03 762 766,91
        Kapitalfond …….238 723 464,78 707 244,53
        Bankinnskudd, Film/DVD 51 104,45 50 551,70
        Hyttekonto         811 49 754,19 34 601,37
        Bankinnskudd, skattetrekk 35 870,37 46 359,74
        Postbanken 558,67 557,67
          Sum kontanter og bank 1 516 522,55 1 663 701,69

              SUM omløpsmidler 2 004 424,60 1 867 888,04

                 SUM EIENDELER 10 010 032,59 9 791 907,17

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
   Opptjent egenkapital
         Egenkapital pr. 01. 7 996 287,85 7 470 817,78
         Årsresultat 165 910,49 525 470,07
          Sum opptjent egenkapital 8 162 198,34 7 996 287,85

   Annen langsiktige gjeld
         Lån (DnB) 1 550 000,00 1 610 000,00
          Sum langsiktige gjeld 1 550 000,00 1 610 000,00

   Kortsiktig gjeld
         Forskuddtrekk 35 842,00 41 711,00
         Trukket fagforeningskontingent 0,00 0,00
         Skyldig arbeidsgiveravgift 24 429,00 34 425,98
         Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger 9 726,94
         Forskudd fra leietaker 44 550,00
         Skyldige feriepenger 69 792,55 56 840,21
         Forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. avd. H&O 0,00 0,00
         Forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. avd. kultur 0,00 0,00
         Egenandel arbeidslivsseminar 10 500,00
         Annen kortsiktig gjeld 102 993,76 52 642,13
          Sum annen kortsiktig gjeld 297 834,25 185 619,32

              SUM gjeld 1 847 834,25 1 795 619,32

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 10 010 032,59 9 791 907,17

B A L A N S E K O N T O 

Side 2 av 6
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Noter Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Konto
2012 2012 plan

DRIFTSINNTEKTER
     Kontingenter 70 150,00 60 000 63 100,00 3010
     Solgt varer 7 092,00 10 000 4 645,00 3050
     Tilskudd, andre overf. fra NDF 2 214 326,00 140 000 103 430,00
     Tilskudd 3 1 406 012,14 1 000 000 892 766,40
     Leieinntekter 4 784 716,00 680 200 699 871,00
     Støtte/aktiviteter 5 6 500,00 5 000 112 964,72
     Andre inntekter 6 478 038,91 665 500 174 260,28
        Sum driftsinntekter 2 966 835,05 2 560 700 2 051 037,40

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 422 023,31 271 000 311 500,77
     Lønnkostnad 8 836 009,28 809 500 715 439,54
     Av- og nedskrivning 9 120 600,00 108 000 110 603,00
     Energi 10 57 316,29 70 000 56 398,48
     Kostnad lokaler 11 157 940,66 168 500 190 428,52
     Leie av inventar 12 23 232,50 13 000 14 240,62
     Inventar og driftsmateriale 13 328 389,35 477 000 55 060,71
     Reparasjon og vedlikehold 14 375 122,66 257 000 82 318,55
     Fremmed tjeneste 15 104 175,13 100 000 66 756,78
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 77 912,33 25 000 32 214,87
     Telefon, porto og lignende 17 47 587,14 41 500 39 424,54
     Kostnad og godtgjørelse for reise 18 8 000,00 0 0,00
     Annonse og representasjon 19 11 811,00 10 000 5 617,01
     Kontingenter/gaver 20 37 454,10 32 500 41 376,00
     Forsikringspremier 21 80 826,00 80 000 74 285,00
     Andre kostnader 22 54 181,73 42 000 134 609,64
       Sum driftskostnader 2 742 581,48 2 505 000 1 930 274,03

          DRIFTSRESULTAT 224 253,57 55 700 120 763,37

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 1 601,98 1 000 1 112,87
     Finanskostnader -80 826,61 -70 000 -76 838,22
        Sum finansposter -79 224,63 -69 000 -75 725,35

            RESULTAT 145 028,94 -13 300 45 038,02

BERGEN DØVESENTER 
Administrasjon, kultur, utleie osv. 

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2012 

Side 1 av 6
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EIENDELER Note Regnskap Regnskap 2011
    Varige driftsmidler
         Bygninger 1 2 803 192,85 2 783 118,85 1100
         Rehabilitering Terrasse 23 985 540,07 1 105 540,07 1120
         Inventar 130 000,00
         Fast bygningsinventar 24 43 402,00 1261
          Sum varige driftsmidler 3 962 134,92 3 888 658,92

    Finasielle fordr. og investering
         Andre aksjer 110 000,00 110 000,00 1350
          Sum finansielle fordr. og investering 110 000,00 110 000,00

               SUM anleggsmidler 4 072 134,92 3 998 658,92

    Fordringer
         Andre kortsiktige fordringer 487 902,05 174 186,35 1579
               SUM fordringer 487 902,05

   Kontanter og bank
        Kontanter 13 052,00 3 372,00 1900
        Bankinnskudd, drift,            5235...053 219 601,76 57 760,47 1920
        Bankinnskudd, Film/DVD,   5203…003 51 104,45 50 551,70 1923
        Bankinnskudd, skattetrekk, 7824…105 35 870,37 46 359,74 1950
        Postbanken 558,67 557,67 1970
          Sum kontanter og bank 320 187,25 158 601,58

                 SUM EIENDELER 4 880 224,22 4 157 260,50

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
   Opptjent egenkapital
         Egenkapital pr. 01. 2 587 973,53 2 542 935,51 2050
         Årsresultat 145 028,94 45 038,02
          Sum opptjent egenkapital 2 733 002,47 2 587 973,53

   Annen langsiktige gjeld
         Lån (DnB) 1 550 000,00 1 610 000,00 2200
          Sum langsiktige gjeld 1 550 000,00 1 610 000,00

   Kortsiktig gjeld
         Forskuddtrekk 35 842,00 41 711,00 2600
         Trukket fagforeningskontingent 0,00 0,00 2650
         Skyldig arbeidsgiveravgift 24 429,00 34 425,98 2771
         Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger 9 726,94
         Forskudd fra leietaker for neste år 44 550,00
         Skyldige feriepenger 69 792,55 56 840,21 2941
         Forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. avd. H&O 0,00 0,00 2965
         Forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. avd. kultur 0,00 0,00 2966
         Annen kortsiktig gjeld 402 381,26 22 642,13 2990
         Arbeidslivsseminar, NDF 10 500,00 2995
          Sum annen kortsiktig gjeld 597 221,75 155 619,32

              SUM gjeld 2 147 221,75 1 765 619,32

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 4 880 224,22 4 353 592,85

B A L A N S E K O N T O 

Side 2 av 6
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Fra bilagsrevisoren:
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Note Regnskap Budsjett Regnskap
2012 2012 2011

DRIFTSINNTEKTER
     Leieinntekter 4 132 350,00 0,00 152 200,00
     Andre inntekter 6 20 400,00 0,00 40 749,00
        Sum driftsinntekter 152 750,00 0,00 192 949,00

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 12 041,86 0,00 15 685,59
     Lønnkostnad 8 6 000,00 4 000,00
     Avskriving 9 37 866,00 0,00 40 762,00
     Energi 10 16 748,58 0,00 18 624,25
     Kostnad lokaler 11 18 177,30 0,00 15 687,50
     Inventar og driftsmateriale 13 42 655,20 0,00 64 597,70
     Reparasjon og vedlikehold 14 5 322,24 0,00 19 555,43
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 16 837,95 0,00 11 171,00
     Forsikringspremier 21 9 939,00 0,00 9 867,00
     Andre kostnader 22 9 211,70 0,00 30 526,38
       Sum driftskostnader 174 799,83 0,00 230 476,85

          DRIFTSRESULTAT -22 049,83 0,00 -37 527,85

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 47,15 0,00 77,35
     Finanskostnader 0,00 0,00 0,00
        Sum finansposter 47,15 0,00 77,35

            RESULTAT -22 002,68 0,00 -37 450,50

Regnskap Regnskap
EIENDELER 2012 2011
    Varige driftsmidler
         Rorbua 2 711 751,54 2 739 142,54
         Investering, utebod (over til Rorbua 0,00 0,00
         Båt 41 903,00 52 378,00
          Sum varige driftsmidler 2 753 654,54 2 791 520,54

    Andre fordringer 0,00 0,00

    Kontanter og bank
        Kontanter, hytte 1 810,30 487,30
        Hyttekonto .. 1503 .. 811 49 754,19 34 601,37
          Sum kontanter og bank 51 564,49 35 088,67

                 SUM EIENDELER 2 805 219,03 2 826 609,21

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
         Egenkapital pr. 01.01 2 796 609,21 2 834 059,71
            Årsresultat (underskudd/overskudd) -22 002,68 -37 450,50
             Sum opptjent egenkapital 2 774 606,53 2 796 609,21

   Kortsiktig gjeld
         Annen kortsiktig gjeld 30 612,50 30 000,00
          Sum annen kortsiktig gjeld 30 612,50 30 000,00

              SUM gjeld 30 612,50 30 000,00

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 805 219,03 2 826 609,21

BERGEN DØVESENTER 
Rorbua 

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2012 

B A L A N S E K O N T O 

Side 1 av 3

Note Regnskap Budsjett Regnskap
2012 2012 2011

DRIFTSINNTEKTER
     Leieinntekter 4 132 350,00 0,00 152 200,00
     Andre inntekter 6 20 400,00 0,00 40 749,00
        Sum driftsinntekter 152 750,00 0,00 192 949,00

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 12 041,86 0,00 15 685,59
     Lønnkostnad 8 6 000,00 4 000,00
     Avskriving 9 37 866,00 0,00 40 762,00
     Energi 10 16 748,58 0,00 18 624,25
     Kostnad lokaler 11 18 177,30 0,00 15 687,50
     Inventar og driftsmateriale 13 42 655,20 0,00 64 597,70
     Reparasjon og vedlikehold 14 5 322,24 0,00 19 555,43
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 16 837,95 0,00 11 171,00
     Forsikringspremier 21 9 939,00 0,00 9 867,00
     Andre kostnader 22 9 211,70 0,00 30 526,38
       Sum driftskostnader 174 799,83 0,00 230 476,85

          DRIFTSRESULTAT -22 049,83 0,00 -37 527,85

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 47,15 0,00 77,35
     Finanskostnader 0,00 0,00 0,00
        Sum finansposter 47,15 0,00 77,35

            RESULTAT -22 002,68 0,00 -37 450,50

Regnskap Regnskap
EIENDELER 2012 2011
    Varige driftsmidler
         Rorbua 2 711 751,54 2 739 142,54
         Investering, utebod (over til Rorbua 0,00 0,00
         Båt 41 903,00 52 378,00
          Sum varige driftsmidler 2 753 654,54 2 791 520,54

    Andre fordringer 0,00 0,00

    Kontanter og bank
        Kontanter, hytte 1 810,30 487,30
        Hyttekonto .. 1503 .. 811 49 754,19 34 601,37
          Sum kontanter og bank 51 564,49 35 088,67

                 SUM EIENDELER 2 805 219,03 2 826 609,21

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
         Egenkapital pr. 01.01 2 796 609,21 2 834 059,71
            Årsresultat (underskudd/overskudd) -22 002,68 -37 450,50
             Sum opptjent egenkapital 2 774 606,53 2 796 609,21

   Kortsiktig gjeld
         Annen kortsiktig gjeld 30 612,50 30 000,00
          Sum annen kortsiktig gjeld 30 612,50 30 000,00

              SUM gjeld 30 612,50 30 000,00

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 805 219,03 2 826 609,21

BERGEN DØVESENTER 
Rorbua 

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2012 

B A L A N S E K O N T O 

Side 1 av 3
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Note Regnskap Regnskap
2012 2011

DRIFTSINNTEKTER
Legat, fond 0,00 0,00

0,00 0,00
Sum driftsinntekter 0,00 0,00

DRIFTSKOSTNADER

Bank- og kortgebyr 0,00 0,00
Andre kostnader (diverse) 0,00 0,00

Sum driftskostnader 0,00 0,00

DRIFTSRESULTAT 0,00 0,00

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
      Renter 16 220,25

Finansinntekter 68 124,86 15 379,31
Finanskostnader 0,00 -218 484,14

Sum finansposter 84 345,11 -203 104,83

            RESULTAT 84 345,11 -203 104,83

EIENDELER 2012 2 011
Finansielle anleggsmidler
Aksjefond 1 1 100 000,00 1 100 000,00
Oppskriving aksjefond 79 818,53 11 693,67
Nedskrivning aksjefond 0,00 0,00
Sum ligningsverdi 1 179 818,53 1 111 693,67

Andre fordringer 30 000,00 30 000,00
 1 209 818,53 1 141 693,67

Omløpsmidler 
Høyrente - kapitalfondet 723 464,78 707 244,53
Sum omløpsmidler 723 464,78 707 244,53

                 SUM EIENDELER 1 933 283,31 1 848 938,20

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital pr 01.01. 1 848 938,20 2 052 043,03
Årsresultat (over/-underskudd) 84 345,11 -203 104,83
Sum egenkapital 1 933 283,31 1 848 938,20

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 933 283,31 1 848 938,20

Aksjefond Note 1

Kostpris 1 100 000,00 1 100 000,00
Investeringer 0,00 0,00
Sum kostpris 1 100 000,00 1 100 000,00

Balanseverdi 1 100 000,00 1 100 000,00

BERGEN DØVESENTER 
KAPITALFONDET 

RESULTAT  01.01. - 31.12. 2012 

B A L A N S E K O N T O 

Side 1 av 1
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Note Regnskap Regnskap
2012 2011

DRIFTSINNTEKTER
Legat, fond 0,00 0,00
Gave (Bjørø, Iversen og gave) 248 131,31 750 000,00

Sum driftsinntekter 248 131,31 750 000,00

DRIFTSKOSTNADER

Gave til andre 300 000,00 0,00
Bank- og kortgebyr 0,00 0,00
Andre kostnader (diverse) 0,00 0,00

Sum driftskostnader 300 000,00 0,00

DRIFTSRESULTAT -51 868,69       750 000,00

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Finansinntekter 10 407,81        987,38
Finanskostnader -                   0,00

Sum finansposter 10 407,81        987,38

            RESULTAT -41 460,88       750 987,38

EIENDELER 2012 2 011
Finansielle anleggsmidler
Andrte fordringer 300 000,00 0,00
Sum finansielle anleggsmidler 300 000,00 0,00

Omløpsmidler 
Gavekonto…5238…591 421 306,03 762 766,91
Sum omløpsmidler 421 306,03 762 766,91

                 SUM EIENDELER 721 306,03 762 766,91

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital pr 01.01. 762 766,91 11 779,53
Årsresultat (over/-underskudd) -41 460,88 750 987,38
Sum egenkapital 721 306,03 762 766,91

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 721 306,03 762 766,91

BERGEN DØVESENTER 
GAVEKONTO 

RESULTAT  01.01. - 31.12. 2012 

B A L A N S E K O N T O 

Side 1 av 1
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Revisjonsberetning for Bergen Døvesenters Felleslegat kommer i eget regnskapshefte som blir delt ut på årsmøtet 14. mars 2013
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9. INNKOMNE LOVFORSLAG

Forslag til endringer i vedtekter for 

BERGEN DØVEFORENING 

Stiftet 30. mai 1880 
Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918 
  
  
§ 1. Formål      
Bergen Døveforening (BDF) har som fremste formål å arbeide for at døve skal oppnå 
likestilling og likeverd med de hørende som bor i Bergens og ellers i Hordaland fylke. – 
Som døve regnes også sterkt tunghørte og de som har mistet hørselen i forskjellig 
alder. 
Virksomheten i døvesenteret er i hovedsak basert på tegnspråk 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 aktiviteter. 
Bergen Døveforening eier og administrerer eiendommen Kalfarveien 79 i Bergen som 
sitt aktivitetssenter, og som går under navnet Bergen Døvesenter. 
Etter behov skal døveforeningen 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 døveforeningen medfører automatisk medlemskap også i Norges 
Døveforbund og at man får forbundets tidsskrift. 
Bare medlemmer kan velges til tillitsverv og til representasjons-oppgaver nasjonalt og 
internasjonalt. Medlemskap gir dessuten fordeler bl.a. i form av rabatter ved en del 
arrangementer. 
Utmeldinger skal skje skriftlig til døveforeningen. 
  
§ 4. Æresmedlemskap. 
Med minst 2/3 flertall kan årsmøtet, etter innstilling fra styret, utnevne 
æresmedlemmer, som en honnør for iherdig og oppofrende innsats for døveforeningen 
og til beste for de døve og sterkt tunghørte i døveforeningens 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 og NDFs landsmøte. Ny-
innmeldte medlemmers medlemskap gjelder fra den dato kontingenten er betalt. De 
som ikke har betalt etter purring, blir strøket. 
  
§ 6. Årsmøtet 
Årsmøtet er døveforeningens 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, 
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INNKOMNE LOVFORSLAG (forts.)

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, to referenter og tellekorps på tre personer. 
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. Årsberetning og revidert årsregnskap for Bergen Døvesenters Felleslegat, som skal 
være utdelt sammen med årsmeldingen til Døveforeningen.  
6. Lovforslag, som skal være styrelederen i hende seks uker i forveien. 
7.  Andre innkomne forslag, som skal være styrelederen i hende tre uker i forveien. 
8.  Budsjett til orientering. 
9.  Valg, som ledes av valgkomiteen: 
a) Senterstyre: 

1)  Styreleder, for ett år.  
2)  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. 
3) To varamedlemmer, for ett år. 

b)   Revisorer: 
1)Autorisert revisor 
2) Bilagsrevisor 
3) Vara bilagsrevisor. 

c)   Lovkomité på tre medlemmer. 
d)   Styre for kapitalfondet på 3 medlemmer + vara. 
e) Styre til hyttekomiteen 
 1)Leder 

2)Sekretær 
3)Medlem 

f)   Representanter til landsmøte og lignende. 
g)  Valgkomité på tre medlemmer og to varamedlemmer, som foreslås av 
styrelederen. 
  
§ 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 medlemmenes syn på forskjellige saker, få forslag til landsmøter 
o.a. Disse møtene innkalles med to ukers varsel. 
  
§ 9. Styret 
Døveforeningens styre består av de på årsmøtet valgte fem medlemmer og to 
varamedlemmer. Døve skal være i flertall i styret. Alle, også varamedlemmene, har 
møteplikt. Daglig leder fungerer som styrets sekretær, uten stemmerett. 
Styret konstituerer seg senest to uker etter årsmøtet ved å velge nestleder og 
arbeidsutvalg (AU), eiendomsleder og kulturleder. Etter forslag fra henholdsvis 
eiendomsleder og kulturleder, velger styret medlemmer av eiendomsstyret og 
kulturstyret. Styret oppnevner videre utvalg og komiteer etter behov. 
Styreleder 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. AU har møter mellom 
styremøtene, når det er behov for det og når styrelederen finner det hensiktsmessig. 
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INNKOMNE LOVFORSLAG (forts.)

Døveforeningens styre har ansvaret for driften av døvesenteret og for et rikt og variert 
kulturtilbud. 

Døveforeningens styre 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 døveforeningen ledes i samsvar med vedtekter og 
vedtak. Lederen skal jevnlig gå gjennom arbeidsprogrammet 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. Eiendomslederen 
Styret utpeker en eiendomsleder på første møte etter årsmøtet. Eiendomslederen kan 
velges blant styrets medlemmer, eller blant medlemmene. Eiendomslederen skal 
forholde seg til eget instruks, som senterstyret godkjenner. 

§ 11. Eiendoms- og kulturstyre 
På første styremøte etter årsmøtet velges en eiendomsleder 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 BDS-
styret før de kan gjennomføres. 
Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre kultur-aktivitetene i BDS. De kan opprette 
egne underavdelinger for eksempel for drama, kurs o.a. Planer skal legges fram for 
BDS-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 døveforeningens styre. 
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 – i samarbeid med styrelederen - 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 regnskapene 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. Ledermøter 
BDF gjennomfører ledermøte to ganger i året. Representanter på ledermøtet består av 
inntil to representanter fra hver underavdeling. Der drøfter man interne saker som det 
ikke er naturlig å ta opp på møtene i samarbeidsforum (§ 14).  
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INNKOMNE LOVFORSLAG (forts.)

  
§ 15. Samarbeidsforum 
BDF har opprettet et samarbeidsforum, som innkalles til møte minst to ganger i året. I 
tillegg til representanter for døveforeningens styre og daglig leder, består forumet av 
underavdelinger/grupper under BDF og samarbeids-partnere 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 samarbeidspartnere. 
  
§ 16. 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. 
  
§ 17. Utvalg og undergrupper 
BDF skal være et inkluderende organ for alle døve og deres nettverk i Bergens-
regionen, og skal derfor arbeide for at alle de ulike gruppers spesielle interesser blir 
ivaretatt på beste måte innenfor døveforeningens ramme. 
BDF vil derfor stimulere til et godt utvalg av aktiviteter og tilbud, gjerne organisert 
som utvalg eller undergrupper av foreningen. 
  
§ 18. Kapitalfondet 
Til å forvalte kapitalfondet som er opprettet etter salget av døveforeningens feriehjem, 
velges et eget styre, som har ansvar i samsvar med vedtekter godkjent av 
døveforeningens årsmøte. 
  
§ 19. Vedtekts-endringer 
Endringer av vedtektene for BDF kan bare vedtas av ordinært årsmøte, og det kreves 
da 2/3 flertall blant de frammøtte. Forslag må være styrelederen i hende senest 6 uker 
før årsmøtet. For å kunne vedtas må forslagene ikke være i strid med døveforeningens 
formål. 
  
§ 20. 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 uenighet om fortolkning av loven. 
  
§ 21. Oppløsning 
Oppløsning av Døveforeningen kan bare vedtas på ordinært 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 døveforeningens verdier overføres til Norges Døveforbund for 
oppbevaring. Hvis det innen 10 år blir gjenopprettet en interesseorganisasjon 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 14. mars 2013 og 
avløser tidligere vedtekter for Bergen Døvesenter. 
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10. INNKOMNE FORSLAG

Motta kunngjøringer fra Bergen Døvesenter DIREKTE PÅ SMS!
Medlemmer av Bergen Døvesenter får kunngjøringer sendt direkte på mobiltelefon (sms).

Har du lyst til å være med i nyhetsgruppen? Det er gratis for deg som medlem.
Send ønsket ditt til post@bgds.no og oppgi mobilnummeret., så er du med!

Honorar for styret, eiendomsleder og bilagsrevisor: 
 
 

 Før 2007 Etter 2007 Forslag 2013 
Leder 10.000 20.000 25.000  
Nestleder 5.000 7.000 10.000 
Styremedlem (eiendomsleder): 7.000 10.000  
Styremedlem (kulturleder): 7.000 10.000   Maks/år: 
Styremedlem 1: 2.000 4.000 500 pr. møte (5.500) 
Styremedlem 2: 2.000 4.000 500 pr. møte (5.500)  
Styremedlem 3: 2.000 4.000 500 pr. møte (5.500)  
1. varamedlem: 2.000 2.000 300 pr. møte (3.300) 
2. varamedlem: 2.000 2.000 300 pr. møte (3.300) 
 
Ved fravær av styremedlem, rykker varamedlem opp med stemmerett = kr 500 for møtet 
 
Eiendomsleder   12.000 
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 4.000 
Sum 45.000 65.000 74.100 (maks) 
 
Forslag til gjennomføring: 
Leder-honorar:  Kr 10.000 = bilgodtgjørelse. Resten kr 15.000 honorar minus skatt. 
Nestleder-honorar:  Kr 10.000 = honorar og bilgodtgjørelse. 
Eiendomsleder-honorar:  Kr   8.000 = bilgodtgjørelse. Kr 4.000 = honorar skattefritt. 
Styremedlemmer: Kr   4.000 = honorar skattefritt. Resten = bilgodtgjørelse 
 
 
Forslaget satt inn i budsjett 2013:        Kr 42.000 = Godtgjørelse til styremedlem (note 8) 
  Kr 32.000 = Bilgodtgjørelse (note 18) 
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11. BUDSJETT FOR BERGEN DØVESENTER 2012

Noter Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Konto
2012 2013 plan

DRIFTSINNTEKTER
     Kontingenter 70 150,00 60 000 63 100,00 3010
     Solgt varer 7 092,00 10 000 4 645,00 3050
     Tilskudd, andre overf. fra NDF 2 214 326,00 120 000 103 430,00
     Tilskudd 3 1 406 012,14 1 019 200 892 766,40
     Leieinntekter 4 784 716,00 762 200 699 871,00
     Støtte/aktiviteter 5 6 500,00 65 000 112 964,72
     Andre inntekter 6 478 038,91 427 000 174 260,28
        Sum driftsinntekter 2 966 835,05 2 463 400 2 051 037,40

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 422 023,31 328 000 311 500,77
     Lønnkostnad 8 836 009,28 1 020 000 715 439,54
     Av- og nedskrivning 9 120 600,00 115 000 110 603,00
     Energi 10 57 316,29 60 000 56 398,48
     Kostnad lokaler 11 157 940,66 144 000 190 428,52
     Leie av inventar 12 23 232,50 23 000 14 240,62
     Inventar og driftsmateriale 13 328 389,35 191 000 55 060,71
     Reparasjon og vedlikehold 14 375 122,66 106 000 82 318,55
     Fremmed tjeneste 15 104 175,13 100 000 66 756,78
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 77 912,33 29 000 32 214,87
     Telefon, porto og lignende 17 47 587,14 40 000 39 424,54
     Kostnad og godtgjørelse for reise 18 8 000,00 32 000 0,00
     Annonse og representasjon 19 11 811,00 10 000 5 617,01
     Kontingenter/gaver 20 37 454,10 32 500 41 376,00
     Forsikringspremier 21 80 826,00 90 000 74 285,00
     Andre kostnader 22 54 181,73 69 500 134 609,64
       Sum driftskostnader 2 742 581,48 2 390 000 1 930 274,03

          DRIFTSRESULTAT 224 253,57 73 400 120 763,37

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 1 601,98 1 000 1 112,87
     Finanskostnader -80 826,61 -70 000 -76 838,22
        Sum finansposter -79 224,63 -69 000 -75 725,35

            RESULTAT 145 028,94 4 400 45 038,02

BERGEN DØVESENTER 
Administrasjon, kultur, utleie osv. 

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2012 

Side 1 av 6
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12. VALG

Valgkomiteens forslag:

Leder: Gunnar Hansen  (velges for ett år)

Styremedlemmer: Fredrik Fjellaker  (ett år igjen)
 Tor Fiksen  (ett år igjen)
 Ellen Østrem (velges for to år)
 Åpen (velges for to år)
  
Varamedlem 1 Martin Berhovde (velges for ett år)
Varamedlem 2 Åpen (velges for ett år)

Statsautorisert revisor:  Steinbakk revisjon a/s

Bilagsrevisor Hans Erik Tofte (velges for ett år)
Varabilagsrevisor Toralf Ringsø (velges for ett år)

Lovkomite Erling Jacobsen (velges for ett år)
 Klement Våge (velges for ett år)
 Helge Herland (velges for ett år)

Kapitalfondet Erling Jacobsen  (ett år igjen)
 Kjetil Høgestøl  (ett år igjen)
 Klement Våge  (velges for to år)
 Marit Markeset  (velges for to år)

Rorbua Leder Svein Tore Olsen (velges for ett år)
 Sekretær Edvard Rundhaug (velges for ett år)
 Åpen (velges for ett år)

Landsmøte  Gunnar Hansen, Rune Anda, Ellen Østrem og Tor Fiksen.

Valgkomite Velges på årsmøte uten innstilling slik praksis er:
    Tre medlemmer: 
    To varamedlemmer: 

Valgkomiteen legger fram de siste forslagene på årsmøtet.
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RUNDE ÅR
80 ÅR
Sverre Johansen, Bergen, blir 80 år den 
21. april.

60 ÅR
Per Harald Sunde, Straumsgrend, blir  
60 år den 8. mars.

Bergen Døvesenter sender gavekort til de 
som fyller 50 år, 60 år, 70 år, 75 år, 80 år, 
85 år, 90 år, 95 år, 100 år..

PERSONALIA

DØDSFALL
Erling Buanes gikk bort 15. februar og 
ble begravd fra Bergen Døvekirke 22. 
februar. Han var æresmedlem i Bergen 
Døvesenter. I perioden 1988-91 og 
1993-96 var han styreleder i Bergen 
Døveforening. Han var også leder i 
 Døves Idrettsklubb 1978-79, 81 og 85.
I forbindelse med døvesenterets 125 
års jubileum i 2005 ble han æresmed-
lem av Bergen Døvesenter.

Bedriften Kavli As ærer Ingrid Storeda-
le sitt minne ved å dele ut stipend for 
døve/tunghørt idrettsutøvere i Horda-
land som satser hardt på sin idrett, slik 
Ingrid selv gjorde i alle år.
I 2013 skal det deles ut 50 000 kroner. 
Både enkelt-utøvere og lagidretter kan 
søke om stipend for 2013. I søknaden 
må det fremkomme hva som er målet 
med treningen og hvordan man har 
planlagt å nå målet.

Søknadsfrist: 10.mars 2013.

Søknaden sendes til:
Bergen Døves Idrettsklubb, Kalfarveien 
79, 5022 BERGEN. 
E-post: post@bdik.no

Ingrid Storedales 
minnefond

(Kavlifondet)

Forberedelser til Døves kulturdager
i Bergen 07.-09. november 2014 og 20.-22. oktober 2017

Kulturdagerkomiteen skal dit i sommer. Formålet er å prøve å få kontakt 
med noen aktører (skuespillere eller andre) og invitere dem til å opptre/
delta i forbindelse med Døves kulturdager i Bergen i 2014 og/eller i 2017. 
De som reiser er: Kristin Fuglås Våge, Tor S. Fiksen, Toralf Ringsø og Rune 
Anda. (Tor har vært under lignende festival i Reims før. Teater Manu har vært 
der noen ganger.) 
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Daglig leder Rune Anda gav blomster til Hans-Carl Tveit for fan-
tastisk samarbeid gjennom mange år. Hans-Carl Tveit sa at han 
alltid har hatt Bergen Døvesenter og døvesaken som en av sine 
viktigste saker i det politiske arbeidet, og har likt seg veldig godt 
i døvesenteret. Han mener at Bergen Døvesenter gjør et veldig 
godt arbeid – som Bergen kommune setter pris på. 
Hans-Carl Tveit oppfordret døvesenteret til å invitere nye 
politikere – etter valget – hit til døvesenteret, vise dem huset 
og fortelle om aktivitetene her. Likeså oppfordret han oss til å 
sende dem medlemsbladet Budstikken (som han får bladet fast), 
for der kan de få med seg det meste som skjer.

Tom Sverre Tomren fikk blomster for det han gjorde på møtet 
i fylkeskommunen. Et avslag ble vendt om til positiv støtte på kr 
350.000! Tom Sverre Tomren ville få frem at han alltid har følt 
seg velkommen i Bergen Døvesenter, at han ble tatt imot med 
åpne armer, og at han syntes aktivitetene i døvesenteret var 
viktig for mange. 
Han deltok på møte i Hordaland fylkeskommunes kulturkomite 
før jul 2012 – der ble vår søknad behandlet… hva skjedde?
 
Jo, søknaden vår om støtte på kr 350.000 fra Hordaland fylkes-
kommune til oppussingsarbeid ble foreslått avslått før politi-
kerne behandlet saken på møtet. Der var Tom Sverre Tomren til 
stede, som representant for Miljøpartiet de Grønne. Han ba om 
ordet, sa at han kjente Bergen Døvesenter godt, og fortalte om 
de ulike kulturelle aktiviteter osv osv. Det endte med at den ene 
etter den andre politikeren på møtet snudde,  og til slutt ble det 
enstemmig vedtatt at Bergen Døvesenter skulle få kr 350.000 i 
støtte!
 
Jøss! Var det noe feil i søknaden vår, spurte vi Tom. Nei, alt var 
riktig ifølge kriteriene. Det er bare det at de som mottok søkna-
den ikke var sikker på om det var riktig å svare ja til søknaden.

Det ble en interessant kveld for de som var til stede. Toralf 
Ringsø (i midten på bildet) var blant de som sa noen ord på slut-
ten. Han sa at han var glad for at døvesenteret inviterte de to og 
takket dem for det de har gjort.

Besøk av to politikere torsdag 14. februar 2013

friskt og vant 2 kamper og fikk 3 poeng da et lag ikke møtte 
opp. Altså 9 poeng og fullt hus denne helgen.

Bergen Døves – Apollo 5 – 4.
Målscorere: Øyvind 2 , Marius 1, Guttorm 1, og Oscar 1.
Kampen ble annulert da apollo fikk sitt 3 røde kort og kampen 
gikk i vårt favør med 3 – 0 og 3 poeng.

Trio – Kvinnherad – Bergen Døves 0 – 3
Trio møtte ikke opp og vi fikk her 3 poeng.

Bergen Døves – Varegg II  5 – 3
Målscorere: Øyvind 1, Marius 1, Guttorm 1, Oscar 1 og William 
1.
Laget besto av: Tito, Marius, Øyvind, Guttorm, Oscar, Bendik 
Frank og William.
Takk for innsatsen gutter og spesielt ble jeg imponert over 
Oscar som har kunnskapene i orden og spilte godt med resten 
av laget som alle utgjorde kampviljen.

Tekst og bilde er fra Arne Nesse sin Facebookside 17.02.2013: 
Fantastisk dag med elegant avslutning av Futsal-sesongen.
BDIK guttene har glemt hele greia fra DM i Stavanger og satset 

Futsal-guttene hadde en god dag 17.februar 2013
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Hei.
Vi fikk en overraskelse som vi ønsker publisere som noe positiv 
for DIK. Min kollega Arve Helgesen har vært frivillig til å samle 
inn idrettstøy og sko som videre blir sendt til fattige i Afrika. 
Nå kom meldingen til han at et lag i Zambia har fått gleden av 
å stille i DIK drakter som var jentelagets drakter (av gammel 
årgang). Det er en fryd å se at det vi har gjort gleder andre.
Arne.

Hei Arve,
Tusen takk for fotball jerseys. Donasjonen ble gitt til SIA under 
14 jenter i fotball i Kabwe, Zambia. Jentene var veldig fornøyd, 
og hadde det gøy å spille i dem. Vennlige grad deres takk. Venn-
ligst vedlagt  noen bilder. 
Beste hilsen  Joe

Bergen Døves Idrettsklubbs fotball-
drakter gitt til et fotballag i Zambia

Sist høst kjøpte ca 20 seniorer iPad gjennom døvesenteret. An-
nenhver torsdag skal Tor S Fiksen veilede deltakerne i bruk av 
iPaden. Dette bildet er tatt 7. februar 2013.

Tor S. Fiksen underviser seniorer
i bruk av iPad

Tirsdag 29. januar 2013 var det møte mellom døvesenteret og 
Hordaland regionlag av Tolkeforbundet. Formålet er å arrangere 
et seminar 27.-28. september der temaet skal være «stemme-
tolking» (tolking fra tegnspråk til norsk), med foredrag, film og 
praktiske oppgaver. Med både brukere (døve) og tolker. Vi håper 
på ca 50 deltakere. Uansett, noter tidspunktene: Fredag 27.09 kl. 
18.00-20.30 og lørdag 28.09 kl. 11.00-19.00, i Bergen Døvesen-
ter.

Døve og tolker behøver å  hjelpe 
hverandre i å kvalitetssikre 

stemmetolkingen

Årsmøte i Døves 
Idrettsklubb
Bladet ble laget rett 
før Døves Idrettsklubb 
hadde årsmøte 21. februar 
2013.  Alle som ønsker å 
vite hvordan det gikk på 
årsmøtet må derfor følge 
med på hjemmesiden vår: 
www.bgds.no
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Bildet er tatt 14. februar 2013 kl. 17:10. Her ser vi ungdommer på Bergen Døves 
Ungdomsklubbs ekstraordinært årsmøte. Spørsmålet fra fotograven var: Er det ok å ta 
bilder og legge det ut på hjemmesiden? Svar: Røde lapper opp = JA.
 I rammen ser vi Tor S. Fiksen (møteleder) og Helene H. Sæle (referent). Foto: RA.

Her er det nye styret i Bergen Døves Ungdomsklubb 2013:
 Fra venstre: Elisabeth Dahle Kindt (1. styremedlem), Iselin Hauge (leder) og Erlend 
Lønning (2. styremedlem) – Bildet og tekst er hentet fra Døves Ungdomsklubbs 
Facebook-side.

Bergen Døves Ungdomsklubb:
Ekstraordinært årsmøte 14. februar 2013

14. februar 2013 - 19 personer 
til stede, 16 med stemmerett. 

Møtet ble åpnet kl 17:00 i kurs-
lokalet på Bergen Døvesenter. 

Innledning av årsmøte ved 
Helene, som forteller kort hva vi 
skal gå gjennom i kveld.

1. Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Tor Fiksen enstemmig valgt til møte-
leder, Helene Sæle enstemmig valgt til 
referent.

Tor ba alle slå opp på § 5 i vedtektene, 
slik at vi kunne se hva som skal behand-
les i det ekstraordinære årsmøtet.

3. Gjennomgang av årsmelding  
og regnskap
Tor går kjapt gjennom årsmeldingen og 
regnskapet. Godkjent av forsamlingen.

Før avstemmingen over lovforslagene 
går Tor kjapt gjennom BDUKs vedtek-
ter fra 2006 slik at alle er klar over hva 
som skal gås gjennom.

4. Lovforslag
Det er kommet inn fire nye lovforslag 
til årsmøtet. For å bli vedtatt må det 
være minst 2/3 flertall i forsamlingen.

1. Presisering av §1, navn - innsendt av 
Helene H. Sæle

§1. Navn
Klubbens navn er Bergen Døves 
Ungdomsklubb. Den er en under-
avdeling av Bergen Døvesenter og 
tilsluttet Norges døveforbunds 
Barne- og Ungdomsutvalg.

Forslag:
§1. Navn
Klubbens navn er Bergen Døves 
Ungdomsklubb(BDUK). Den er en 
underavdeling av Bergen Døvesen-
ter og tilsluttet Norges Døveforbund 
Ungdom(NDFU).

Ingen diskusjon blant forsamlingen, 
forslaget ble enstemmig vedtatt.

2.  Presisering av §2A, formål og oppgaver 
 - innsendt av Helene H. Sæle

§2. Formål og oppgaver
Klubbens formål er
A) Å aktivisere unge hørselshemme-

de i Bergen Døvesenters arbeids-
område

B) Å skape en allsidig og utviklende 
fritidsbeskjeftigelse for hørsels-
hemmet ungdom slik at de får et 
mer meningsfylt liv.

Forslag:
A) å aktivisere unge hørselshem-

mede(1) og andre tegnspråklige(2) 
i Bergen døvesenters arbeidsom-
råde

(1) Hørselshemmede vil si døve, tunghørte, døvblit-
te og CI-brukere.
(2) Tegnspråklige vil si døve, tunghørte, døv-
blitte, CI-brukere og CODA – alle unge som kan 
tegnspråk(ikke tolker/tolkestudenter)
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Iselin Hauge spurte om hørende venner 
og tegnspråknivå. Enighet i forsamling 
om at grunnleggende tegnspråkferdig-
heter eller ønske om å lære var nok til 
å være med på arrangementer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Presisering av §3, medlemskap  
 - innsendt av Malin L. Johansen og 
 Helene H. Sæle

§ 3. Medlemskap
Alle interesserte mellom 13 og 26 
år, som er medlem av Bergen Døve-
senter, kan bli opptatt som medlem i 
BDUK. Bare hørselshemmede med-
lemmer kan velges til tillitsverv og til 
representasjonsoppgaver nasjonalt og 
internasjonalt.

Forslag:
§ 3. Medlemskap
Alle interesserte mellom 13 og 26 
år, som er medlem av Bergen Døve-
senter, kan bli opptatt som medlem 
i BDUK. Bare tegnspråklige(1) med-
lemmer kan velges til tillitsverv og bare 
hørselshemmede(2) kan utøve represen-
tasjonsoppgaver nasjonalt og internasjo-
nalt.

Martin Berhovde lurte på hvorfor ikke 
hørende skulle kunne velges til repre-
sentasjonsoppgaver.

Helene forklarte at ved å åpne for 
hørende i representasjonsoppgaver ville 
man gå i mot Bergen Døvesenter og 
NDFU sitt formål om at døveforenin-
gen og ungdomsklubbene skal være et 
tilbud av og for til døve og hørselshem-
mede.

Spørsmål ang. medlemsrabatter. Spesifi-
sert at kun medlemmer får medlemsra-
batter, andre kan være med på arrange-
menter men må betale fullpris.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4. Endring av styrestruktur - innsendt av 
Tor S. Fiksen

Styret nå:
• Ungdomsleder
• Nestleder
• Sekretær
• Kasserer
• 1. styremedlem
• 2. Styremedlem

Forslag:
• Ungdomsleder
• 1. styremedlem
• 2. Styremedlem

Ungdomskonsulent blir sekretær og 
kasserer uten stemmerett.

Spørsmål fra salen om Tor kunne for-
klare mer utfyllende.

Tor spesifiserte at denne endringen ville 
påvirke § 5 i vedtektene, og dermed er 
et lovforslag. 

Han forklarte at styrestrukturen som 
har vært til nå fungerte dårlig. Spesielt 
påpekte han at med mange styremed-
lemmer førte det til at styremøter 
ofte tok mange timer, da mange ville ha 
ordet og diskusjonene ble lange. 

Ved å få færre styremedlemmer og 
overlate sekretær- og kassereroppgave-
ne til ungdomskonsulenten ville styret 
kunne konsentrere seg om å planlegge 
og gjennomføre aktiviteter. Ved at det 
ble færre styremedlemmer ville det 
også bli større ansvar på hver enkelt 
og mer konkrete oppgaver til hvert 
styremedlem.

Ved at ungdomskonsulenten blir med 
i styret ville det også åpne for tettere 
samarbeid med døvesenteret. Konsu-
lenten er med i styret, men har ikke 
stemmerett.

Helene informerer om at styret som 
blir valgt i dag blir sittende til det ordi-
nære årsmøtet i september. I september 
vil de få mulighet til å bli sittende, eller 
gå av dersom noen andre blir valgt inn. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pause.

4. Valg
Tor åpner valget. 

Det var før pausen fem kandidater som 
ønsket å stille til valg i BDUK sitt styre. 
I løpet av pausen trakk ene seg, og de 
fire som var igjen var Togba Ilgun, Iselin 
Hauge, Erlend Lønning og Elisabeth D. 
Kindt. 

Kandidatene har 3 minutter hver til 
presentasjon og å svare på spørsmål.

Tre av fire kandidater ønsker å stille til 
valg som leder, og blir satt opp på en 
egen liste for ledervalg. Valget blir gjen-
nomført skriftlig.

Iselin Hauge blir valgt til ungdomsleder 
med 12 av 16 stemmer.

De resterende tre kandidatene blir 
satt opp på ny liste. Elisabeth D. Kindt 
blir valgt til 1. styremedlem med 16/16 
stemmer. Erlend Lønning blir valgt til 2. 
styremedlem med 15/16 stemmer.

Det nye styret består av:
Iselin Hauge - ungdomsleder
Elisabeth D. Kindt - 1. styremedlem
Erlend Lønning - 2. styremedlem

5. Valgkomite til årsmøtet  
 i september
Ingen frivillige til valgkomite. Forsamlin-
gen gir enstemmig fullmakt til styret for 
å oppnevne valgkomite.

Møtet blir avsluttet med applaus for det 
nye styret.

19. februar 2013.

Møteprotokollen signert av:
Møteleder: Tor Stensvand Fiksen
Referent: Helene Hodneland Sæle

Bergen Døves Ungdomsklubb: Ekstraordinært årsmøte 14. februar 2013

Som leserne kanskje husker fra for-
rige nummer, har døvesenteret ansatt 
Helene Hodneland Sæle som barne- 
og ungdomskonsulent i 20% stilling. 
Hun tar seg av tilrettelegging av ar-
rangementer som Døves Ungdoms-
klubb skal ha i tiden framover.

Noter datoene:
Fredag 19. til søndag 21. april blir 
det DATAPARTY i storsalen.
Fredag 21. til lørdag 22. juni 
feirer man at Ungdomsklubben er 50 
år, samtidig som det blir sommerav-
slutning.

Barne- og ungdoms-
konsulent
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Maria Drivenes og Hans-Carl Tveit fra Oppvekstavdelin-
gen i Bergen kommune deltok på innvielsen av barneha-
gen 23. april 2008. (Barnehagen ble åpnet 25. mars.)
Maria Drivenes ble synlig glad over hvor flott det ble i 
barnehagen. Gode lysforhold, flotte lokaler. Det hadde 
hun ikke trodd da hun var i døvesenterets kjeller 
sammen med Andreas Borgnes sommeren 2006! 
I bakgrunnen ser vi daværende styreleder i Bergen 
Døvesenter, Klement Våge.

Kjetil Høgestøl har vært styreleder i Nubben Barnehage 
siden opprettelsen i 2008, og er det fortsatt.

Karin L. Gaupset (på begge bildene) er styrer i Nubben Barnehage. Hun ble 
overtok etter Anja Daazenko i 2011.

Nubben Barnehage er 5 år!

Nubben Barnehage kan i mars/april 
2013 feire 5 års jubileum! Barnehagen 
eies 100% av Bergen Døvesenter.

Vi har noen spørsmål til styreleder i 
 Nubben Barnehage, Kjetil Høgestøl. Han 
har vært styreleder i alle de fem årene.

Hvordan har det gått med Nubben 
barnehage? (opp- og ned-turer?)
Det har gått veldig bra. Selv om det har 
vært noen utfordringer underveis, vil jeg 
mene at det så langt bare har vært ein 
opptur. Til tross for negative endringer i 
tilskuddsregimet og tre forskjellige styre-
re dei siste 5 årene, har vi klart å opprett-
holde eit godt tilbud til barn og foreldre. 
Vi får mange positive tilbakemeldinger. 
Dette hadde vi ikkje klart uten våre flinke 
medarbeidere, som har stått på for å gi 
barn og foreldre eit godt tilbud. Jeg er 
virkelig stolt av alle våre medarbeidere!  

Hvordan var tilstrømning av barn 
til barnehagen?
Vi ligger sentralt til og det er stor 
etter spørsel etter sentrumsnære barne-
hageplasser. Det har derfor ikke vært noe 
problem å få nok barn.

Er det bare barn fra nærmiljøet som 
får plass i barnehagen vår?
Nei, det trenger ikke vere slik. Men siden 
det alt er stor etterspørsel etter barne-
hageplasser i sentrum, er det nok nær-
miljøet som blir prioritert i opptaket. 

Hvor mange barn har man lov å ha?
Vår barnehage kan ha opptil 42 barn, som 
er en økning på 4 siden oppstart. Ellers 
avhenger det generelt av krav til areal 
inne og ute, samt bemanningsnorm.

Hvor mange ansatte er det?
Vi har 11 fast ansatte. Like mange som da 
vi startet.

Hvem er styrer i barnehagen, når ble 
hun ansatt ?
Styrer heter Karin Gaupset. Ho begynte 
hos oss i mars 2011 og vi er godt nøgd 
med jobben ho gjør.

Hva husker du av arbeidet med å få i 
gang barnehagen for fem-seks-sju år 
siden?
Døvesenteret slet i flere år med økono-
mien. Det var bakgrunnen til at du, Rune, 
som daglig leder, lanserte en ide om å 
starte barnehage i kjelleren, for å utnytte 
lokalene bedre. Den gang hadde senter-
styret, som eg blant anna var medlem i, 
ingen kompetanse på barnhagebygging og 
drift. Det var veldig utfordrende å begi 
seg ut på et slikt prosjekt og viktig å knyt-
te til seg folk med med riktig kompetanse, 
og ikkje minst sette seg inn i informasjon 
om krav til bygging og drift av barnehager. 
Det var også vanskelig å se økonomien 
i prosjektet, da det var stor usikkerheit 
rundt nødvendig investering i ombyggin-
gen av kjelleren, samt tilskuddsordninger 
til bygging og drift av barnehager. I tillegg 
gikk kanskje ting litt vel fort. Jeg ville nok i 
etterpåklokskapens lys gjort ting annerle-
des om jeg skulle staret opp med et slikt 
prosjekt i dag.   

Hvordan er økonomien?
Økonomien er god. Vi bygger egenkapital 
og har god likviditet. Utfordringen knyt-
ter seg til tilskuddsregimet, som er lite 
forutsigbart. Her kan jo politkierene gjøre 
akkurat som de vil. Så er også tilskudds-
ordningen endret etter at vi startet opp. 

Vi er ellers en liten barnehageaktør, og 
kan i liten grad etterprøve kommunen 
på de beregninger de gjør, når de regner 
på tilskuddet til barnehagen. Derfor er vi 
glad for å ha knyttet til oss Private barne-
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18 personer deltok på DUGNAD torsdag 24. januar kl 16 der det gamle «vaktmester-
huset» ble åpnet og ting der inne ble kastet i containeren. 

Her ser vi Anne Dorthea Haldorsen, tredje års tolkestudent som også deltok på 
dugnaden. Torsdag 17. januar 2013 kl. 19 var det diskusjon om det gamle  «vaktmester-
huset». Man har ikke bestemt seg om huset skal beholdes og rehabiliteres, eller om det 
skal rives. Det blir nye møter. Se ellers mer info på www.bgds.no

«Vaktmesterhuset» tømt for all 
«innbo og løsøre»!hagers landsforbund, som har spisskom-

petanse på dette. De hjelper blant annet 
til med å belyse svakheter ved bereg-
ningsgrunnlag og metode som kommunen 
bruker, og jobber elles aktivt politisk mot 
myndighetene for likebehandling av kom-
munale og private barnehager. Elles er det 
klart at et stort byggelån tynger, og vi har 
vært veldig heldig med ”kriselave” renter i 
kjølevannet av finanskrisen. 

Har Bergen Døvesenter hatt noen 
økonomiske besvær av å ha barneha-
gen?
Det må nesten Bergen Døvesenter svare 
på. Men slik eg ser det har barnehage-
prosjektet vært et stort økonomisk løft 
for Døvesenteret som huseier. Som aksjo-
nær har ikke Døvesenteret hittil mottatt 
noe utbytte, men det er fordi vi pløyer 
overskuddet tilbake til driften av barneha-
gen. Vi er opptatt av å sikre god økonomi, 
slik at vi kan møte våre forpliktelser også 
i fremtiden. Barnehagen betjener eit stort 
byggelån, og vi har fokus på rask nedbe-
taling av dette, nå som rentene er så lave. 
Dette tjener også Døvesenteret som 
aksjonær, ved at vi letter på våre forplik-
telser. Jeg ser ikkje bort i fra at det i nær 
fremtid også kan dryppe utbytte på vår 
eneaksjonær, Bergen Døvesenter. 

Skal 5 års jubileet feires (og når)?
Barnehagen er 5 år 25.mars, men vi skal 
feire litt i forkant i barnehagen, den 19. 
mars. 
Det blir en feiring for barn, foreldre og 
ansatte. Byråden er også invitert.

Nubben Barnehage er 5 år!
(intervjuet fortsetter)

Guri Kaland Sværen er daglig leder i Bergen Døvekirke. 

DUGNAD 24. JANUAR 2013

Arkitekt Lasse Bjørkhaug er nå pensjonist. Han vil bistå 
med å lage forslag til hva det gamle vaktmesterhuset 
kan brukes til. Diskusjonen er ikke ferdig.
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Torsdag 31. januar 2013 kl 19.15 fikk vi besøk av Josept Murray. Han er styremedlem i 
World Federation of the Deaf (WFD – døves verdensforbund). Han har ansvaret for 
internasjonalt arbeid på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve og kom rett til oss 
direkte fra toget fra Ål. En kort orientering om Ål folkehøyskole fikk vi også før vi fikk 
en god orientering om WFDs arbeid for døve i hele verden (det bor 72 millioner døve 
i verden, og WFD har bare to ansatte!) Det ble en interessant kveld!

Torsdag 7. februar 2013 hadde vi besøk av leder i EUD (EU for døve), Berglind Stefans-
dottir. Akkurat som forrige uke, da Joseph Murray fortalte om WFD (Døves verdens-
forbund), ble det en interessant time, og med spørsmål og svar.

Foredrag om EUD (EU for døve)
torsdag 7. februar

Foredrag om WFD (World
Federation of the Deaf)

torsdag 31. januar

Sigrun ny leder
i CI-gruppen

Gruppen har hatt årsmøte i døvesenteret 
7. februar 2013 kl.18.00
Styret har nå denne sammensetningen:
Leder : Sigrun Ekerhovd
Nestleder: Marit Markeset
Sekretær: Sunniva Lyngtun
Økonomi : Kjetil Høgestøl
Styremedlem: Ole Morten Rolland
Varamedlem : Ann-Liss Opdal

DM i futsal 2013
8.-10. februar 2013 i Stavanger. Resultater 
(hentet fra NFF Døveutvalget på Facebook):

Sluttresultat fra DM i futsal i Stavanger 
2013
 
Herrer:
 1. plass (norgesmestere): Stavanger A
 2. plass: Trondheim A
 3. plass: Oslo A
 4. plass: Hamar
 5. plass: Oslo D
 6. plass: Bergen A
 7.plass: Oslo B
 8.plass: Holtan
 9. plass: Trondheim B
 10.plass: Stavanger/ Bergen B
 
Toppscorer: Stian Hammersland, Bergen A
Turneringens beste spiller: Einar Øverås, 
Trondheim A
 
Damer:
 1.plass: (norgesmestere): Trondheim
 2.plass: Oslo
 3.plass: Holtan
 4.plass: Bergen
 
Toppscorer: Hanne Marte Bråten og Ka-
trine Grindheim Søyland, begge Oslo
Turneringens beste spiller: Tone Rørstad, 
Trondheim
 
NFF Døveutvalget takker arrangør, Stavanger 
Døves Idrettsforening for et flott og godt 
gjennomført mesterskap og til alle klubbene 
/aktive som deltok. Neste DM i futsal vil skje 
i Vestfold (Larvik) 2014.

Toralf til Kongen
21. november 2012 fikk Toralf Ringsø 
tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv 
av ordfører Trude Drevland. Mandag 
18. mars drar han sammen med sin 

kone på audiens hos Kong Harald på 
Slottet for å takke for medaljen. 
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Lørdag 17. august U
TSOLGT, 

ledig fredag 16. august
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Tomas Kold Erlandsen er døv og kommer 
fra Danmark.

 
«Kolonialisme av døve – Castberg-
gårdssyndrom som konsekvens»
 
Døves Tidsskrift skrev bokanmelder om 
”Castberggårdssyndrom” før jul.
 
Forfatteren selger bok: NOK 120. Han 
tar med 30-40 bøker slik at interesser-
te tilhørere kanskje får lyst til å kjøpe 
boken med tema til foredraget hans.

FOREDRAG TORSDAG 28. FEBRUAR kl. 19

CASTBERGGÅRDS-
SYNDROM

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

TERMINLISTE

ANNONSEPRISER
BERGEN DØVESENTER 2013

      
Hjemmesiden (kun logo, med link til mer info)
En uke 500
En måned 1 500
6 mnd    6 000 
1 år  9 000 
    
Budstikken (medlemsblad, 6 numre i året):
En gang:    
4 x 8 cm  (liggende): 400
¼ side (liggende):       700
½ side        1 200 
1/1 side    2 000 
    
Hele året (6 numre): 
4 x 8 cm  (liggende):  2 000
¼ side (liggende):     3 600
½ side                      5 800
1/1 side     10 000 

BUDSTIKKEN
er Bergen Døvesenters informasjons-
blad / medlemsblad. Bladet utkom for 
første gang i 1961, og har kommet ut 
med flere numre hver år siden. 

Redaktør: Rune Anda
Ansvarlig redaktør: 
Styreleder Gunnar Hansen.

Neste nummer kommer ut i slutten av 
februar, og da vil bladet inneholde års-
melding, regnskap, budsjett osv, i tillegg 
til vanlig stoff.

Frist for stoff til neste nummer:  
12. april.

MARS
03. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
04. ma:  Tegnspråkkurs for barn, ytre storsal kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

04. ma:  Døvblitte har ÅRSMØTE kl. 18.30 i 
storsalen

05. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet (6. 
kurskveld) kl. 18-21.

07. to:  11-14 Seniortreff – ÅRSMØTE
07. to:  Diskusjonskveld / medlemsmøte 

kl. 19: Lovendringsforslag før års-
møte neste uke + mer.

09. lø:  Beast har øl-smaking med middag i 
døvesenteret kl 19.00, mer info på 
Facebook

11. ma:  Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i 
hallen kl 10.45-13.15

11. ma:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 
18-19. Foreldre/beste foreldre samles i 
hallen.

12. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet (7. 
kurskveld) kl. 18-21.

13. on:  Kveldsgudstjeneste i døvekirken kl 18
14. to:  Bergen Døvesenter har ÅRSMØ-

TE kl. 18.00
17. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
19. ti:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

19. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet (8. og 
siste kurskveld) kl. 18-21.

20. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
20. on:  Lesegruppen samles i kurslokalet kl 18.
21. to:  11-14 – Seniortreff m/utlodning (mid-

dag)
21. to:  Åpen kveld kl 18

24. sø:  Palmesøndag
28. to:  Skjærtorsdag - Kveldsgudstjeneste i 

døvekirken kl 18
31. sø:  1. Påskedag - Gudstjeneste i døvekir-

ken kl 11

APRIL
03. on: Lesegruppen samles i kurslokalet kl 18
04. to:  11-14 – Seniortreff (middag)
08. ma:  Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i 

hallen kl 10.45-13.15
08. ma:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

13. lø:  Beast har tegnspråkfest kl 20. Tema: 
The after spring break, mer info på 
Facebook

15. ma:  Tegnspråkkurs for barn, ytre storsal kl 
18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

15. ma:  Døvblitte har sosialt samvær i storsa-
len kl 18.30

17. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
18. to:  11-14.Seniortreff m/utlodning (middag)
18. to:  Åpen kveld kl 18
21. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
23. ti:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

25. to:  Åpen kveld kl 18

27. lø:  CI-treff i storsalen kl. 11.00-14.00
30. ti:  Beast har rebus-konkurranse i byen og 

middag i døvesenteret kl 18, mer info 
på Facebook 

MAI
01. on: Døvesenteret åpen kl 10-14.
02. to: 11-14 – Seniortreff (middag)

Saker til medlemsmøte/diskusjons-
kveld torsdag 7. mars 2013 kl. 19: 

a)  Navnet ”Bergen Døvesenter” 
samt forslag til en del endringer i 
vedtektene.

b)  Innkomne forslag til  
Norges Døveforbunds landsmøte 
31. mai – 2. juni 2013

c)  Oppussing av kjøkkenet i 1. etasje
d)  Tolkereferansegruppe
e)  Eventuelt 

§
Diskusjonskveld

(medlemsmøte)


