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Styret har fungert godt, med godt fremmøte. Varamedlemmer har deltatt ved forfall. 
Daglig leder har deltatt på alle møtene og er styrets sekretær. 
Leder og styremedlemmer sammen med daglig leder har representert foreningen utad på ulike møter. 
Årsmøtet ble gjennomført på Døvesenteret lørdag 6. mars. 32 stemmeberettige medlemmer var til stede. 
Organisasjonskurs for tillitsvalgte ble holdt 19.-21. november i Ulsteinvik. 13 deltakere var med. 
Foreleser var bl.a Eilen Reinaas som snakket om likestillings– og diskrimineringsloven. Vi mottok tilskudd fra 
Studieorganisasjonen i NDF til gjennomføringen. 
.
Regnskapene til foreningen føres av ToGa data.

4: Ansatte på Døvesenteret
Leif Gunnar Kvernberg har siden 1.10.1990 vært ansatt som daglig leder (20 år). Dette ble feiret med bløtkake på 
Døvesenteret i november. Daglig leder har ansvar for foreningens drift sammen med foreningsleder og styret. 

Velferdssekretær Elisabeth Kolvik jobber med enkeltpersoner. Hun besøker de som bor ute i distriktene og har 
ordnet mange kontakter med det offentlige hjelpeapparatet på hjemstedene. (se egen rapport  på side 11-12)
Velferdssekretæren er ansatt i 37 % stilling. 

Rengjører er Sissel Pedersen og hun har også rengjøringen i fellesarealene i B-bygget. 

5: Husstyret
består av Magne Gaustad, Solveig Olsen og Torbjørg Fiskergård. De har ansvar for nyanskaffelser og ser til at 
lokalene er i orden til enhver tid. 

6: Kulturutvalget valgt på siste årsmøte har bestått av Tone Elvenes og Jørn Erik Løvsjø.  
Årsmøtet klarte ikke velge et tredje medlem og styret fikk fullmakt til å finne en til. Heller ikke styret fikk til noe. 
Varamedlem: Sissel Pedersen. 
Styrets representant i utvalget: Vibeke O. Larsen 
Utvalget har hatt ansvar for gjennomføring av store arrangement og fester på Døvesenteret. 

7: Revisorer 
På foreningens årsmøte ble følgende valgt til revisorer: 
Erling Fylling 
Kirsti Fylling 
Varamedlem: Beate Erga Furland 

8: Lovkomite: 
Tor Inge Gausnes 
Martin Stavaas
Varamedlem: Bjørg Halås. 

9: Valgkomite: 
Tor Inge Gausnes 
Tone R. Elvenes 
Harald Oppigård 
Vara: Jo Arve Furland 

10: Representasjoner
Leif Gunnar Kvernberg er 2. varamedlem i brukerutvalget ved NAV Hjelpemiddelsentralen.  

Leif Gunnar Kvernberg er foreningens representant i Sameiet Storevågen 75.  

Vibeke O. Larsen og Cecilie Måseidvåg deltok på FFO Møre og Romsdal sitt årsmøte 29. mai i Sjøholt. 

På landsmøtet i Norges Døveforbund i Tromsø 4.-6. juni  deltok Vibeke O. Larsen, Cecilie Måseidvåg, Erlend 
Holsen og Leif Gunnar Kvernberg. 

Vibeke O. Larsen var med i komiteen som skulle se på ny organisasjonsmodell for NDF som ble lagt frem for 
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