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Ønsker du å støtte Oslo Døveforening? Vi tar gjerne imot
annonser i bladet SeHer og på internettsiden www.odf.no.
Blad – SeHer
Prisene gjelder pr blad.
Kr 1.500 for helsides annonse
Kr 750,- for halvsides annonse
Kr 375,- for 1/4 av siden
Kr 500,- for 1/3 av siden
Kr 250,- for 1/6 av siden.
Internett – odf.no
Kr 2.500 for 1 år (gjelder høyresiden av odf.no)
Kr 250,- pr mnd.
Kr 5.000 for 1 år (gjelder hovedsiden i odf.no)
Kr 500,- pr mnd.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, for kombinasjon
av annonse i blad og på internettsiden.

ÅRSMØTE I SENIORFORENINGEN

Seniorforeningen har hatt årsmøte 25.februar, og valgt
et styre for 2009.
Styret som ble valgt er: Leder: Jarle Lid, nestleder: Reidar
Brenden, sekretær: Svein Sundkvist, kasserer: Torstein
Ekerbakke, styremedlem: Unni Arnesen, varamedlem: Per
Chr. Larsen og varamedlem: Tove Hansen.
Turleder: Reidar Brenden og medhjelper: Botolf Myrvold.
Kulturkontakt: Brynjulf Dammen.
Revisor: Oslo Døveforening og bilagsrevisor: Egil Haugen.
Valgkomite: Leif Åsen (leder), Evy Solberg, Finn Arnesen
og varamedlem: Harald Angeltvedt. Kantinevertinne: Laila
Sigvartsen

ÅRSMØTE I KVINNEFORENINGEN

Kvinneforening hadde årsmøte tirsdag 3.februar 2009, og
valgt dette styre: Leder: Britta Barman Wold,
Nestleder: Unni Lisbet Arnesen, sekretær: Renata Mares,
kasserer: Maj-Lisbeth Marman og styremedlem: Eva Roås

TILSKUDD TIL FRIVILLIGE
ORGANISASJONER
Fordelingen av tilskudd til frivillige organisasjoner innenfor
helse- og sosialsektoren for 2009 foreligger på nettsiden til
Oslo kommune. Vi ser at Oslo Døveforening er innvilget
med kr 250.000 i grunnstøtte + ekstra bevilgning fra
bystyret på kr 100.000, tilsammen kr 350.000 for 2009.
www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/
article132391-6472.html

Oslo Døve 60pluss program
Tirsdag 17.mars kl 12-13 er det vanngymnastikk på NIH ved
Sognsvann
Onsdag 25.mars kl 12-13 er det foredrag om kosthold ved
ernæringsfysiolog Ella Marie Heyerdahl, samme dag som
seniortreff i døveforeningen.
Turer med eller uten staver skjer på følgende datoer, men
møtested vil du bli informert på seniortreff, tekst-tv side 772
og i www.odf.no:
Tirsdag 31.mars kl 11.00 Tirsdag 14.april kl 11.00
Tirsdag 28.april kl 11.00
Tirsdag 12.mai kl 11.00
Tirsdag 26.mai kl 11.00
Tirsdag 9.juni kl 11.00
Tirsdag 23.juni kl 11.00

6 MEDLEMMER KOM!
Vi hadde medlemsmøte 5.februar for å diskutere spørsmål
om kulturarbeid, som skal behandles på Landsråd til høsten. Punkter som skulle drøftet var Tegnspråkfestival
(tidligere Døves Kulturdager), Døves Kulturdager, siste
søndag i september og ansette en festivalsjef i NDF.
På medlemsmøtet kom det bare 6 medlemmer! Det var for
få personer til å diskutere temaet om kulturarbeid. Medlemsmøtet ble derfor avlyst.

VALG PÅ ÅRSMØTE
Valgkomiteen i Oslo Døveforening søker folk som ønsker å gjøre en innsats i styret eller i en av utvalgene. Å ta på seg
et verv i ODF er en god mulighet til å skaffe sg erfaring innenfor organisasjon og samarbeid.
Ta kontakt med valgkomiteen innen 9. mars dersom du er interessert i å sitte i et styre eller utvalg!
Mailadresse er post@odf.no.
Valgkomiteen er Dag J. Lindeberg, Mari Hol, Oskar Nilsen og varamedlemmer Hallgerd Wroldsen og Eva Roås.
Nr. 1- 2009
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MEDLEMSMØTER
Torsdag 12.mars kl 19.00
Gå gjennom regnskaper til ODF / Hjelpefondet
—————————————————————————
Torsdag 23.april kl 19.00
NDF ber foreninger drøfte spørsmål, som skal
behandles på Landsråd 2009:
•

•

I en endringsprosess er det viktig å ta vare på de
gode verdiene organisasjonen har. Hvilke verdier
mener dere DF må ivareta selv om
organisasjonsstrukturen endres?
Bør Norges Døveforbund bytte navn til
Tegnspråkforbundet?

—————————————————————————
Torsdag 4.juni kl 19.00
NDF ber foreninger drøfte spørsmål, som skal
behandles på Landsråd 2009:
•

•

Bør forbundet organiseres i tre ledd: Lokalnivå
(kommune, regionnivå (fylke?) og sentralt nivå?
Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved dette?
Bør det ansettes regionskonsulenter i hver
region? Hvordan skal vi finansiere disse?

JUNIORTREFF 13-16 år.
Tid: kl 18.00 – 21.00
Det er åpen tirsdag, en gang i måneden.
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Søndag

10.mars
14.april
26.mai
14.Juni

Spillekveld
Megazone eller Bowling
Kino
Felles tur til Langøyene med
grilling/piknik

HER ER DET ET MØTESTED FOR
UNGDOMMER 13-16 ÅR.

Inngangspris: Kr 10,- medlem og kr 20,- ikke medlem
Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med
Daniela Roos SMS 938 97 108.

WOMANSHOW

—————————————————————————
Torsdag 27.august kl 19.00
NDF ber foreninger drøfte spørsmål, som skal
behandles på Landsråd 2009:
•

Hvis NDF skal bli mer enhetlig, bør det jobbes for
at alle lokalforeningene får felles lov, sekundært at
det er noen felles paragrafer i alle lovene?
Nest landsråd, høsten 2009, skal ta stilling til
problemstillingene, og det skal der vurderes hvilke
forslag til endringer som skal tas med videre til
landsmøtet i Tromsø 2010.

Kvinneforeningen arrangerer forestillingen
Womanshow søndag 8.mars kl 17.00

STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer ut i slutten av juni, og frist for å
sende stoff er 1.juni til post@odf.no
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OSLO DØVEFORENING
131. ÅRSMØTE 2009
Torsdag 19.mars – Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.

Årsmøtet i ODF vil begynne, like etter at årsmøtet i Hjelpefondet (som starter kl 18.00) er ferdig.

Dagsorden for årsmøte:
1.
Åpning ved foreningens leder
2.
Valg av 1. og 2. Møteleder
3.
Valg av 2 referenter
4.
Valg av protokollkomite på 3 medlemmer
5.
Valg av tellekorps på 3 medlemmer
6.
Godkjenning av dagsorden
7.
Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
8.
Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
9.
Lovendringer (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2009)
10. Innkomne forslag (må være hovedstyret i hende senest 5.februar 2009)
11. Vedta medlemskontingent for neste år
12. Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet
13. Valg som ledes av valgkomiteen

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2008 har adgang til årsmøtet. Det er ikke
mulig å betale medlemskontingent for 2008 på årsmøtet.

Velkommen!

Styret
131.ÅRSMØTE - 2009
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PROGRAM – ÅRSMØTE 19. MARS 2009
Kl 17.00 Dørene åpnes. Kaffe/te
Kl 18.00 Årsmøtet starter i Hjelpefondet
Årsmøtet for Oslo Døveforening starter, rett etter at Hjelpefondets årsmøte er ferdig.

INNHOLD
Årsberetning

S. 7

Regnskaper

S. 14

Lovendringer

S. 20

Innkomne forslag

S. 28

Medlemskontingenten for neste år

S. 28

Budsjett

S. 29

Valg

S. 30

Vi spanderer kaffe/te og kake i pausen.
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7. BERETNING FOR FORENINGEN, FERIEHJEMMET OG FELLESLEGATET
1. Styrets sammensetning, komiteer o.a.
1. januar—26. april 2008
Hovedstyret:

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

26. april—31. desember 2008
Hovedstyret:

Gunnar Løken
Dag J. Lindeberg
Dmitry Katsnelson
Maj-Lisbeth Marman
Thomas Flinterud

Bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet:
Rolf Smenes
Revisor for underavdelingene:
Svein Arne Peterson
Lovkomite:
Svein Arne Peterson
Odd-Inge Schröder
Jarle Lid
Eiendomsstyre:
Bjørn A. Kristiansen
John Erik Johannessen
Gunnar Løken
Dag J. Lindeberg
Andreas Fjelde
Feriehjemsutvalg:
Astrid Bøe
Andreas Fjelde
Børre Roås
Pia Schröder
Jan Åge Bjørseth
Per Christian Dahl
Stein Tore Stø
Kulturutvalg:
Liv Eva Stø
Britta Wold
Døvehistorieutvalg:
Karl Fr. Robertsen
Trine S. Austbø
Foreldreutvalg:
Beata Slowikowska
Linda Hope Fraser
Flerkulturelt utvalg:

Teaterutvalg:
Jubileumskomite:

Leder:
Hege R. Lønning
Nestleder:
Svein Arne Peterson
Styremedlem:
Dmitry Katsnelson
Styremedlem:
Maj-Lisbeth Marman
Styremedlem:
Sonja Myhre Holten
1.varamedlem:
Thomas Flinterud
2.varamedlem:
Gunnar Løken
Bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet:
Rolf Smenes
Revisor for underavdelingene:
Svein Arne Peterson
Lovkomite:
Tone-Britt Handberg
Odd-Inge Schröder
Camilla Rae Høiberg
Eiendomsstyre:
Bjørn A. Kristiansen
John Erik Johannessen
Hege R. Lønning
Svein Arne Peterson
Andreas Fjelde
Feriehjemsutvalg:
Astrid Bø
Andreas Fjelde
Børre Roås
Pia Schröder
Jan Åge Bjørseth
Per Christian DahL
Eva Roås
Kulturutvalg:
Ikke valgt
Døvehistorieutvalg:
Foreldreutvalg:

Tarja Wroldsen
Line C. Stenseth
Grace Wing-Sum Ho
Veesin F. S. Bjørke
Ronny P. Jacobsen
Maqsood Riaz
Merethe G. Lindeberg

Flerkulturelt utvalg:

Mira Zuckermann
Torill Lorentzen
Dag J. Lindeberg

Jubileumskomite:

Teaterutvalg:

Visjonsutvalg:

Valgkomite:
1.varamedlem:
2.varamedlem:

Torill Lorentzen
Børre Roås
Eitan Zuckermann
Trine S. Austbø
Bjørn Røine

Valgkomite:
1.varamedlem:
2.varamedlem:
131.ÅRSMØTE - 2009

Karl Fr. Robertsen
Trine S. Austbø
Beata Slowikowska
Daniela M. Roos
Morten Brynhildsen
Grace Wing-Sum Ho
Maqsood Riaz
Faduma Yusuf Hassan
Ramize Salihu
Brynjulf Dammen
Petter Noddeland
Mira Zuckermann
Torill Lorentzen
Dag J. Lindeberg
Britta Wold
Liv Eva Stø
Dag J. Lindeberg
Sonja Myhre Holten
Sissel Gjøen
Hege R. Lønning
Dag J. Lindeberg
Mari Hol
Oskar Nilsen
Hallgerd Wroldsen
Eva Roås
Nr. 1- 2009
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2. Administrasjon
Oslo Døveforening har hatt kontorer i Nedre Vollgate 5-7.
Ansatte pr. 31.12.2008:
Daglig leder:
Vidar R. Sæle (100%)
Tegnspråkinstruktør: Keir A. Evjen (100%)
Ronny P. Jacobsen var i perioden mai-desember ansatt som kulturarbeider. På grunn av sviktende økonomi så styret seg
nødt til å inndra stillingen, og Jacobsen ble oppsagt med virkning fra 31.12.08.
Kantinemedarbeider var ansatt fram til juni 2008, da medarbeideren selv sa opp sin stilling. Det er ikke ansatt noen
etterfølger pga den økonomiske situasjonen.
Stein Erik Wroldsen var fram til 31.5.08 engasjert som aktivitetsleder, den siste tiden fungerte han også som vikar for
daglig leder (som var fullt sykemeldt til februar 2008, deretter delvis sykemeldt).
Ellers er Star Renhold engasjert for renhold av foreningens lokaler. Regnskapsassistanse AS fører foreningens regnskap,
og revisor er Deloitte (v/statsutorisert revisor Roar Inge Vadheim).

3. Interne møter
Det har i perioden vært holdt 11 styremøter og behandlet 136 saker. Etter årsmøtet i april har styret oppnevnt et
arbeidsutvalg, bestående av leder, nestleder og daglig leder.
Årsmøte ble holdt 26. april 2008 med 34 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ekstraordinært årsmøte ble holdt 16.
oktober, der revidert budsjett for foreningen ble vedtatt.
Medlemsmøter: Det er avholdt to medlemsmøter,18.9 og 13.11. Et annonsert medlemsmøte 31.1 ble avlyst.
Representasjonsmøte ble holdt 21. mai og 13. november.
Foreningen feiret i perioden 130 år, og det var planlagt en jubileumsfest. En jubileumskomite hadde brukt lang tid på å
forberede festen, som dessverre måtte avlyses pga manglende påmelding. På selve jubileumsdagen, 17. november,
spanderte foreningen kaffe og bløtkake og det var avduking av det restaurerte maleriet Vestre Aker kirke, malt av Bjarne
Falk. Odd-Inge Schröder m.fl. bidro med bakgrunnsinformasjon om maleren. Nærmere 90 av foreningens medlemmer var
til stede.

4. Medlemsstatus
Dødsfall
I løpet av året 2008 har Jenny Skoglund, Aslaug Iversen, Bjørg Jensen, Åse Kjos og Olaf Melbjør.
Status pr 31.12.2008
Totalt hadde vi 478 medlemmer. Medlemsmassen fordeler seg slik: 455 hovedmedlemmer, 23 støttemedlemmer, hvorav
er 394 medlemmer døve og 84 medlemmer hørende. Av 478 medlemmer bor 109 medlemmer i Akershus fylke og 369
medlemmer i Oslo kommune.
Satser for kontingent
Foreningskontingent er kr 200 for hovedmedlem, kr 100 for ungdom (13-26 år) og kr 100 for barn (0-12 år). For
støttemedlemmer er det kr 200,-.
Statistikk
Statistikk viser at det er 60 % kvinner og 40 % menn som er medlemmer. Flest medlemmer er i alderen 51-66 år.
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5. Representasjon
Norges Døveforbunds 90-års jubileum 18. mai: Hege R. Lønning.
Jubileumskonferanse (NDF) 19. mai: Hege R. Lønning og Maj-Lisbeth Marman.
NDFs kulturseminar i Bergen 30.mai-1.juni: Ronny P. Jacobsen og Maj-Lisbeth Marman.
NDFs organisasjonskurs på Ål 5.-7.9: Dmitry Katsnelson, Maj-Lisbeth Marman, Thomas Flinterud og Ronny P.
Jacobsen.
NDFs styrekurs i Oslo 26.-28.9: De samme som nevnt ovenfor, pluss Hege R. Lønning og Sonja Myhre Holten.
Ny Giv, del 2 og landsråd (NDF): Hege R. Lønning, Maj-Lisbeth Marman, og Ronny P. Jacobsen.
Kristiansand Døveforenings 100-års jubileum 27.9: Karl Fr. Robertsen var ODFs representant.
Deputasjon Oslo kommune: Hege R. Lønning og Svein Arne Peterson hadde møte med helse– ogsosialkomiteen i
Oslo kommune 6.11, mens Hege R. Lønning og Vidar R. Sæle hadde mote med kulturkomiteen same dag. Begge
møtene gjaldt 2009-budsjettet.
Bli Bedre-nettverksmøte for tegnspråkinstruktører (BB): Keir Evjen har deltatt på BB-møter 18. januar på Gaustad
sykehus, 9. mai på Rycon AS, 29. august på CSS, 25. september på ISP, Universitetet i Oslo og 24. oktober på
Gaustad (Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse).
Grace Wing-Sum Ho og Vidar R. Sæle deltok på seminar 13.12 om tilskuddsordninger for flerkulturelle tiltak,
arrangert av Enhet for mangfold og integrering (Oslo kommune).

6. Kursvirksomhet
TEGNSPRÅKKURS
Kurstype

Antall deltakere

Antall deltakere

Antall kurstimer

Antall kurs

Våren

Høsten

Nivå 0 – dagtid

0

7

20

1

Nivå 0

27

16

96

4

Nivå 1

17

13

96

4

Nivå 2

16

14

72

3

Nivå 3

0

11

24

1

Nivå 4

12

0

24

1

Sum i alt

72

61

332

14

I alt var det 133 kursdeltakere og 14 tegnspråkkurs som ble gjennomført i 2008. (I 2007 var det 128 kursdeltakere og 13
tegnspråkkurs.) Instruktør Keir Evjen har hatt hovedansvaret for alle tegnspråkkursene. Han har jobbet en del med
informasjonsarbeid ved å sende ut brosjyre til skoler, instanser etc.
KURS FOR DØVE
Kurstype
Styreseminar

Antall deltakere

Antall deltakere

Våren

Høsten

12

Antall kurstimer
18

Revykurs (Paff)

5

30

Kunsthåndverkskurs
(Seniorforening)

18

28

Teaterkurs

5

51

28

127

Sum i alt

12

I alt var det 40 kursdeltakere og 4 kurs som ble gjennomført i 2008. (I 2007 var det 79 kursdeltakere og 6 kurs som ble
gjennomført.)
131.ÅRSMØTE - 2009
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Styreseminar
Styret og ansatte var på styreseminar på Sem Gjestegård i Asker 13.-15. juni. Vi tok opp lover og regler for ODF med
lovkomiteen. Vi gikk gjennom organisasjonsstruktur og behov for endringer og oppfølging av søknader til Oslo kommune
m.v. Vi drøftet behovet for håndbok for tillitsvalgte i ODF.
Revykurs
Ungdomsklubben Paff hadde et revykurs, hvor det de hadde lært viste de fram på Døves Kulturdager i Stavanger, oktober
2008.
Kunsthåndverk
Seniorforeningen hadde kunsthåndverkskurs annenhver onsdag, høsten 2008. Alle lærte å lage forskjellige ting, som
toving, strikking, hekle, sy lapper. Det ble mange fine juleting, som seniorforeningen solgte på sin julemesse.
Teaterkurs
Teaterutvalget hadde et teaterkurs, hvor alle lærte å lese fra manus, øve replikker og finne fram kostymer som passer til
et teaterstykke. De viste et teaterstykke på Døves Kulturdager i Stavanger, oktober 2008.

7. Økonomi/tilskudd
Foreningen har i 2008 fått følgende tilskudd:
Oslo kommune:
kr. 250.000 i grunnstøtte fra helsevernetaten
kr. 10.000 til flerkulturell virksomhet fra Enhet for mangfold og integrering
kr. 20.000 til integrerte tiltak, arbeidsliv fra Enhet for mangfold og integrering
Det er verdt å merke seg at tilskuddet fra Oslo kommune er betraktelig lavere enn det som ble budsjettert for 2008
(kr. 770.000 i grunnstøtte). Det ble også budsjettert med midler fra kulturetaten, kr. 250.000, - som ble avslått.
Akershus fylkeskommune:
kr. 20.000 er fordelt med kr. 10.000 til drift og kr. 10.000 til tiltak vedr. likemansseminar for eldre døve.
Norges Døveforbund:
kr. 12.665 til foredrag
kr. 10.960 til kulturaktiviteter
kr. 30.000 i likemannsmidler
kr. 49.997 fra NDFs studieorganisasjon (kurs for døve og tegnspråkkurs)
kr. 22.000 Frifond for barn og ungdom. Av midlene er det brukt kr. 7.332. Resten, kr.14.677, er overført til
2009.
kr. 105.000 til prosjekt ”Døves møte med helsevesen, hva så?” (Stiftelsen Helse og Rehabilitering)
ODFs felleslegat:
kr. 13.817
Oslo Idrettskrets:
kr. 30.000 til 60+ til trim og sosiale aktiviteter
Norgesautomaten:
kr. 126.199 er mottatt fra Norgesautomaten, hvorav kr. 52.921 (€5000) var øremerket til aktiviteter)
Automatlotteri:
Automatlotteri ble avsluttet i 2007 av norske myndigheter, slik at vi ikke har mottatt midler i 2008.
Foreningens E-shop:
E-shop er stengt på ubestemt tid. Vi kjenner ikke årsaken til at den er stengt.
Ullmax:
Vi får provisjon ved salg av Ullmax-varer eller via 2 annonser på websiden vår.

8. Kultur
I 2007 fikk foreningen kr. 250.000 fra kulturetaten i Oslo kommune. Oppmuntret av dette, og med håp om at ODF ville få
faste tilskudd fra kulturetaten, ble Ronny P. Jacobsen ansatt som kulturarbeider fra mai 2008. Det var en gammel drøm
som ble oppfylt, og foreningen fikk positive tilbakemeldinger mht Jacobsens arbeid. Dessverre måtte Jacobsen forlate sin
stilling 31.12.2008 da foreningen ikke hadde midler til å opprettholde stillingen.
10
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Det er gjennomført følgende kulturtiltak i 2008:
Bokklubb – 27.november og 18.desember
Tegnspråkbrukertreff – 15.august, 11.september og 11.oktober i ODF.
11.september – ”Eventyrfortelling” på tegnspråkbrukertreff i ODF ved foredragsholder Irmi Wiatzka og Ronny
Patrick Jacobsen.
Omvisning på Operahuset 26.mai.
Topmodel for gutter i ODF - 9 deltakere – 26.september, 17.oktober, 14.november,
Temakvelder:
10.januar – ”Israel – Palestina – problem” ved foredragsholder Dmitry Katsnelson.
24.januar - ”Døves utvandring til Amerika” ved foredragsholder Jon M. Brauti
7.februar – ”Historien om Oslo døveteater” ved foredragsholder Karl F. Robertsen.
8.mai – ”Kunstmaleren Rafael” ved foredragsholder Karl F. Robertsen.
26.august – ”Døvehistorisk vanding” ved foredragsholder Odd Inge Schrøder.
22.september – ”Eduard Furstenberg, grunnleggeren av Tysklands første døveforening i Berlin i 1848” ved
foredragsholder Jochen Muhs.
20.november – ”Castberggaard syndrom” ved foredragsholder Tomas Kold Erlandsen.
PUB kvelder:
18.april – ”Har døve barn rett til et fullverdig liv?” ved foredragsholder Nora Edw. Mosand
23.mai – ”India og Himalaya ” ved foredragsholder Mari Kristine Hol.
Rorbua: På Rorbua i Aker brygge, reserverte vi 3 bord på fredager i juli og august mens døveforeningn var
sommerstengt.
Døves Kulturdager:Årets Døves Kulturdager fant sted 10 -12 oktober i Stavanger. To teatergrupper fra foreningen
var med: Paffrevyen og teaterutvalget.
Døves Dag: I samarbeid med Døves menighet ble det arrangert busstur til Hamar søndag 28. september.

9. Informasjon
Oslo Døveforening har egen hjemmeside, men det er problematisk å holde denne tilstrekkelig oppdatert pga manglende
kapasitet hos ODFs administrasjon. Styret har vurdert å engasjere en webdesigner til å fornye sidene slik at det skal være
mulig å legge inn bilder på forsiden. Pga økonomien er planene ikke gjennomført.
Statistikk over besøkende i www.odf.no:

2006: 83.342
2007: 141.357
2008: 137.159

Se Her
Det ble utgitt 4 numre i 2008 med et samlet sidetall på 72 pluss et 46-siders ekstra i lag (årsberetning + ekstraord.
årsmøte), til sammen 118 (i 2007 112 sider). Redaktør var Vidar R. Sæle og Gunnar Løken hadde ansvar for lay-out.
Bladet ble trykket hos OsloKopisten AS, og vi har en bladavtale med Posten.
Styret har vedtatt å utarbeide en håndbok til bruk for ODFs tillitsvalgte. Denne håndboken vil inneholde informasjon som
er nødvendig for tillitsvalgte, og vil dekke et stort behov. Styret har imidlertid vært nødt til å utsette dette prosjektet til det
er økonomisk mulig å gjennomføre det.

10. Likemannsarbeid
Likemannsseminar for eldre døve
I samarbeid med Oslo Døves Seniorforening ble det gjennomført 3 dagers seminar med 70 deltakere 5. november om arv,
skifte, arveavgift og forskrifter om vederlag for opphold på institusjon ved advokat Tore Karlsson, - 19. november om
”Positiv tenking, - en bedre hverdag for eldre” ved psykolog
Katharine C. Peterson og 17. desember om ”Behov for hjemmehjelp” ved Kari-Anne Solheim fra Rådgivningskontoret for
hørselshemmede.
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Likemannsarbeid for døve innvandrere, arbeidsliv
Prosjektet Flerkulturelt arbeidsliv er å jobbe med:
Tiltak som kan øke kunnskap om arbeidsliv blant flerkulturelle
Gjennomføre en kartleggingsundersøkelse som avdekker mangel på kunnskap innen arbeidsliv
Lage møteplasser for å kunne utveksle erfaringer og kunnskap
Ha samarbeid med frivillige organisasjoner og instanser innen skole– og arbeidsliv
Arbeidsområde: Oslo og Akershus
Likemannsutvalget har bestått av prosjektleder Vidar R. Sæle, prosjektansvarlig Tarja R. Wroldsen, Bjørn A. Kristiansen
(Norges Døveforbunds arbeidslivsutvalg), Trine Våge/Camilla Høiberg (Rycon AS) og Thorhild L. Pedersen (Oslo
Voksenopplæringssenter Skullerud, avd. for hørselshemmede).
Prosjektet New Start—Active Citizenship (=aktivt medborgerskap)
Oslo Døveforening var vert for prosjektmøte 28.-31. oktober. Vidar R. Sæle og Tarja R. Wroldsen har deltatt i prosjektet
med bidrag til kartlegging av hvordan døve innvandrere kommer til Norge, - hvordan prosessen er over grensen, gjennom
politiet, UDI, oppholdstillatelse osv. I prosjektet deltar Norge, Sverige, Tyskland, England og Wales. Prosjektgruppen vil
levere en håndbok om hvordan det er å komme inn i EU-land og om det er ulik praksis fra land til land. Vi håper at
håndboka med DVD vil sette en standard for EU i forhold til døve. F.eks. bør det være en rettighet for døve å få en døv
mellomtolk, da en tegnspråktolk ikke alltid er tilstrekkelig.
Likemannsarbeid—arbeidsliv
Torill Lorentzen og Svein Sundkvist er arbeidslivskontakter for ODF. Døve kan ta kontakt med dem om alt som angår
arbeidslivet. Dette er et prosjekt i regi av NDF.

11. Flerkulturelle treff
Flerkulturelt utvalg har bestått av Maqsood Riaz (leder), Grace Wing-Sum Ho, Faduma Yusuf Hassan og Ramize Salihu.
Det har vært gjennomført flerkulturell kafe 3 ganger med forskjellig program og sosialt samvær. På disse kafe-treffene har
det kommet fra 5 til 25 personer.
Det er gjennomført 2 tiltak for kvinner: Et sosialt treff i byen på dagtid og et kostholdskurs i samarbeid med helsesøster fra
Oslo Rådgivningskontor for hørselshemmede og en sykepleier fra Lovisenberg sykehus som arbeider med innvandrere,
Kostholdskurset var vellykket, - det var 10 deltakere som lærte å lage vegetarmat og hva som er viktig i et sunt kosthold.
Kurset varte en hel lørdag på vårparten.
Det har vært julebuffet med internasjonale matretter, som ble vellykket med 30 voksne og 19 barn. Alle fikk smake på
ulike retter og det var underholdning.

12. Andre grupper
A)
B)

Ungdomsklubben PAFF
ODF hadde kr. 85.000 på konto som tilhørte den tidigere ungdomsgruppen. Denne er oppløst, men hadde gjeld til
ODF. Kr. 85.000 ble i 2008 fordelt likt mellom PAFF og ODF.
Oslo Døve 60pluss
Oslo Døve 60pluss er et samarbeid mellom Oslo Døveforening og Oslo Døves Seniorforening. Formålet er sosialt
samvær med fysiske aktiviteter. I gruppen sitter Svein Sundkvist, Jarle Lid, Reidar Brenden, Sissel Gjøen og Vidar
R. Sæle. Det har vært gjennomført 18 aktivitetstiltak.

13. Feriehjemmet Skaug
Feriehjemsutvalget har hatt 2 møter. På møtene ble det diskutert for det meste/bl.a. om vedlikehold av feriehjemmet og
forberedelser til ulike arrangementer, sommervaktordning og dugnader. Utvalget bestod av Andreas Fjelde (leder), Børre
Roås (kontaktperson for utleievirksomhet og kasserer) Jan Åge Bjørseth, Pia I. V. Schrøder, Per Chr. Dahl, Eva Roås og
Astrid T. Bø.
Arrangementer
Sommerfesten, som skulle ha holdt lørdag 14. juni, ble utsatt til august pga utvendig oppussing av feriehjemmet.
12
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St.Hansaften, lørdag 21. juni, hadde Skaug åpent hus. Både reke-/sommerfesten og oktoberfesten (tysk-festen) ble avlyst
pga få påmeldte.
Vedlikehold
Siden feriehjemmet ikke var blitt malt utvendig på hovedhuset og begge anneksene på flere år, ble dette gjort i juni.
Firmaet, Roås & Toftner malermester a/s, påtok seg av denne jobben. Først ble disse vasket før de malte bygningene. På
denne tiden var Skaug stengt i 2 uker. Det ble også gjort en avtale med firmaet om å ha dem for vedlikehold i løpet av 5
år, fram til sommeren 2013. Betingelsen er at utvalget må vedlikeholde selv, vaske huset og male igjen etter 2 år.
Av ulike grunner ble resten av takvedlikehold på hovedhytta ikke gjort som avtalt.
På grunn av sprekk på taket i peisestua ble dette taket revet i november. Årsaken til det var at det var mye stubbsleire + at
det var for tungt fra rommene i 2. etg. Dette pga at det ble satt opp skillevegg til to soverom for flere år siden + flere
senger. Det jobbes videre med denne saken i år 2009.
Dugnad
I stedet for sensommer- og rekefesten ble det holdt en stor dugnad på Skaug. Der ble det mye rydding og kasting av mye
gamle ting, spesielt fra ”utebod” pluss kjelleren på hovedhuset.
Anskaffelser
Nytt riks TV (ny dekoder og antenne), samt nytt kjøleskap til spisesal og anneks B.
Utleievirksomhet
Som i 2006 var det ikke så fullt under hele sommeroppholdet. Utenfor sommersesongen ble Skaug utleid ca. 12 ganger; til
4 firmaer og 8 private. De fleste var flinke til å rydde etter seg. Men dessverre var det noen som ikke gjorde det. Dette
resulterte at Eva og Børre Roås, som var innom for å kontrollere flere ganger etter endt opphold, måtte rydde og vaske
etter dem flere ganger, som i tidligere år.

14. Felleslegatet
Styret for Felleslegatet bestod av Hege R. Lønning (leder), Svein Arne Peterson, Maj Lisbeth Marman, Sonja M. Holten,
Dmitry Katsnelson og varamedlemmer Thomas Flinterud og Gunnar Løken.
Forvaltning av felleslegatet ble ivaretatt av daglig leder Vidar R. Sæle. Styret har i perioden hatt noen møter hvor de
behandlet regnskap og utdeling av midler for 2008.
Utdeling ble gjort etter fastsatte prosenter i følge Fellesegatets vedtekter med utdeling til eldresaken (Oslo Døves
Seniorforening, Oslo Døveforening og Oslo Døves Kvinneforening. Når det gjelder ”Hjelp til utdannelse av for døve”, ble
det ikke utdelt midler i 2008.

15. Sluttord
I Nedre Vollgate 5-7 ser det ut til at foreningen har fått lokaler som dekker foreningens behov. Det er fortsatt forhold en
kan sette fingeren på, som ventilasjon og betjening av inngangsdør. Styret arbeider med disse spørsmålene og håper at
de vil kunne løses raskt.
Styret har i perioden hovedsakelig vært opptatt av å sikre foreningens drift økonomisk. De siste årene har det vært en
tendens til å budsjettere med tilskudd fra kommunen som er lik det en har søkt kommunen om. Når tilskuddet blir vesentlig
mindre, har Hjelpefondet kunnet dekke differansen. Da foreningen solgte gården Sven Bruns gate 7, var det bred enighet
om å investere pengene mens man vurderte om foreningen skulle basere seg på leide eller eiede lokaler. Det betyr at
kapitalen vil være låst i flere år framover, og vil ikke kunne gi tilskudd til driften i samme grad som tidligere.
Dette innebærer at foreningen må bruke mer ressurser til å få Oslo kommunes saksbehandlere og politikere til å forstå
betydningen av Oslo døveforening. Det er et prioritert mål for styret at Oslo kommune skal bevilge atskillig mer til drift av
Oslo Døveforening enn hva tilfellet er i dag.
Styret vil også få rette en takk til tillitsvalgte og andre som gjør en innsats for Oslo døveforening. Uten dere ville
foreningen ikke fungere, - og vi håper at vi fortsatt skal kunne glede oss over en positiv utvikling i landets største
døveforening!
Hege R. Lønning (sign.)
Dmitry Katsnelson

(sign.)

Svein Arne Peterson (sign.)
Maj-Lisbeth Marman (sign.)

Thomas Flinterud (sign.)
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8. REGNSKAP FOR FORENINGEN, FERIEHJEMMET OG FELLESLEGATET
Resultatregnskap
Note

2008

2007

820 705
2 272 619
3 093 324

679 177
1 589 784
2 268 961

17 215
951 420
0
2 207 873
3 176 508
(83 184)

9 964
871 819
12 628
1 494 870
2 389 282
(120 321)

5 650
108
5 758

2 927
0
2 927

1 309
1 309
4 449

0
0
2 927

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

(78 735)

(117 394)

Skattekostnad på ordinært resultat

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

(78 735)

(117 394)

ÅRSRESULTAT

(78 735)

(117 394)

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
Fremføring av udekket tap
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

4 935
(83 670)
(78 735)

(112 459)
(4 935)
(117 394)

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2
2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

14

Nr. 1- 2009

131.ÅRSMØTE - 2009

Balanse pr. 31.12.2008
Note
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Obligasjoner mv
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

1

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Udekket tap
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2008

31.12.2007

135 000
135 000

135 000
135 000

2 975
2 975
137 975

2 975
2 975
137 975

400

400

206 717
206 717
396 794
603 910
741 885

131 575
131 575
249 461
381 436
519 411

(83 670)
(83 670)
(83 670)

(4 935)
(4 935)
(4 935)

69 448
69 448
69 448

69 448
69 448
69 448

28 521
93 818
358 013
275 754
756 107
825 555
741 885

67 039
128 070
63 457
196 331
454 897
524 346
519 411

Oslo, 25.02.2009
Hege R. Lønning (sign.)
Dmitry Katsnelson

(sign.)

Svein Arne Peterson (sign.)
Maj-Lisbeth Marman (sign.)
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Vidar R. Sæle (sign.)
Nr. 1- 2009

15

Noter 2008
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante
bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard.
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.
Fra regnskapsåret 2007 er regnskapet for Feriehjemmet Skaug tatt inn som avdelingsregnskap i Oslo Døveforenings
regnskap.

Note 1 - Bankinnskudd
Bundet bankinnskudd til dekning av skyldig skattetrekk pr 31.12.08 utgjorde kr 49 490,-, skyldig skattetrekk 6. termin
2008 beløp seg til kr 48 922,-.

Note 2 - Lønnskostnad

I år
984 780
122 089
17 160
10 333
-182 942
951 420

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Refusjon sykepenger og lønnstilskudd
Totalt
ODF har gjennomsnittlig sysselsatt 3 årsverk i løpet av året.
Lønn og godtgjørelse til daglig leder: kr 388 272.
Honorar til revisor:
Det er bokført honorar til revisor med kr 32 194.
ODF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning og har innført OTP.
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I fjor
811 329
128 799
16 734
0
-85 043
871 819

REGNSKAP FOR FORENINGEN
INNTEKTER

2008

2007

Medlemskontingent
Leieinntekter lokaler
E-SHOP salg
Ullmax
Abonnement SE HER
Brusautomat
Tilstelninger
Lotteriautomat

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

88 100,00
67 083,26
2 303,00
2 000,00
15 330,00
17 581,21
126 199,35

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

78 600,00
10 250,00
386,49
4 689,48
2 400,00
13 430,30
99 313,00
70 496,00

Egenandel aktiviteter
Egenandel PAFF
Tegnspråkkurs
Kurs for døve
NDF Studieorganisasjon
Grunnstøtte fra Helsevernetaten
Flerkulturell virksomhet fra flyktning
Tilskudd fra kultur- og idrettsetaten
Kulturaktiviteter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

6 612,00
12 900,00
252 150,00
49 997,00
250 000,00
30 000,00
10 960,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

23 416,00
5 590,00
229 350,00
38 016,00
96 960,00
300 000,00
30 000,00
250 000,00
8 500,00

Foredrag
Likemannsmidler
Frifond for Barn og ungdom
Trivselstiltak fra Norges Døveforbund
Tilskudd fra Helse og Rehabilitering
Tilskudd fra ODFs felleslegat
Tilskudd Hjelpefondet
Ekstra ord. tilskudd Hjelpefond

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

12 665,00
30 000,00
7 332,46
105 000,00
13 817,00
900 000,00
750 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 868,00
58 627,00
31 939,00
39 928,00
6 604,00
700 000,00
-

Akerhus fylkeskommune
Andre tilskytere
Andre inntekter

kr
kr
kr

20 000,00
34 719,32
57 978,47

kr
kr
kr

20 000,00
12 291,50
33 016,88

SUM INNEKTER

kr

2 862 728,07 kr

2 165 671,65

KOSTNADER

2008

2007

Daglig leder
Daglig leder - refundert lønn

kr
kr

292 442,90 kr
kr

348 576,19
-40 000,00

Lønn m feriep
Tegnspråkinstruktør
Kantinemedarbeider
Aktivitetsleder/kulturarbeider
Styrehonorar
Feriepenger - avsetning
Arbeidsgiveravgift
Avsetning arbeidsgiveravgift

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

232 764,09
14 830,00
301 773,22
104 074,67
121 081,00
1 007,71

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

6 810,00
221 997,37
9 600,00
99 396,90
50 170,00
79 799,50
125 405,32
3 393,96

Yrkesskadeforsikring
Livrenteforsikring
OTP-pensjon
Fri telefon
Motkonto fordeler
Annen oppg.pl. godtgjørelse
Annet lønnstilskudd
Refusjoner av sykepenger
Møter/representasjon

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 895,00
36 000,00
17 160,33
7 333,00
-7 333,00
10 333,00
-40 184,00
-142 758,00
34 765,65

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 479,00
36 000,00
16 733,98
16 000,00
-16 000,00
-60 076,00
-24 967,00
46 034,45

Driftskostnader
Porto
Regnskapshonorar
Revisjon
HSH-kontingent
Andre administrasjonskostnader
Renhold
Strøm

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

125 451,05
24 903,49
77 184,38
32 193,75
5 000,00
16 315,39
46 750,00
31 783,36

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

122 703,04
22 037,08
48 625,00
32 831,25
5 000,00
18 538,86
34 074,50
-

Leie av lokaler
Forsikring
Inventar og anskaffelser
Kantine
Brusautomat
Flytting
Andre kostnader
Tegnspråkkurs
Døvekurs

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 036 254,26
7 544,00
22 622,50
24 378,25
17 864,00
2 433,00
39 282,54
963,00
37 920,84

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

583 321,00
7 378,00
8 481,00
1 493,44
31 735,94
3 147,00
12 580,47
1 853,00
97 750,24

Foredrag
Likemannsarbeid
Tilstelninger
Kulturaktiviteter
NDF landsmøte/landsråd
Medlemsblad SE HER
Medlemsaktiviteter
Trivselstiltak

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

17 847,00
57 306,96
27 559,00
39 486,30
57 379,60
-

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 399,00
33 251,54
79 312,71
15 894,00
26 423,50
41 479,61
73 935,42
52 824,80

Oslo Døve 60 pluss
Internasjonale treff
Aktiviteter - Frifond
Prosjekt, helse og rehab
Andre kostnader

kr
kr
kr
kr
kr

34 719,32
12 135,00
50 672,76
105 000,00
370,60

kr
kr
kr
kr
kr

12 351,50
6 429,30
17 043,70
-2,00

SUM KOSTNADER

kr

2 937 505,92 kr

Renteinntekter
Agio

kr
kr

5 343,78
107,87

Sum finansinntekter
Valutatap (disagio)

2 315 246,57

FINANSINNT. OG -KOSTN.
kr
kr

2 915,92
-

kr

5 451,65 kr

2 915,92

kr

1 308,50

kr

-

Sum finanskostnader

kr

1 308,50 kr

-

SUM FINANS

kr

4 143,15 kr

2 915,92

ÅRSRESULTAT

kr

-70 634,70 kr

-146 659,00
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REGNSKAP FOR FERIEHJEMMET
INNTEKTER

2008

2007

kr 23 820,00
kr 2 450,00
kr 2 137,50
kr
kr
kr 2 790,00
kr 44 450,00
kr
80,00
kr
kr
kr
kr 154 718,50
kr
150,00
kr 230 596,00

kr 24 885,00
kr 2 775,00
kr 3 674,40
kr
360,00
kr
420,00
kr 2 810,00
kr 44 970,00
kr
kr 6 500,00
kr 16 795,00
kr
50,00
kr
kr
50,00
kr 103 289,40

kr 5 500,00
kr 1 200,00
kr 10 515,00
kr 17 215,00
kr
kr
kr
kr
219,00
kr 1 403,50
kr
kr 4 478,05
kr
kr 7 647,10
kr 161 670,50
kr 8 869,00
kr 1 200,00
kr 3 168,50
kr
356,00
kr 5 842,00
kr 1 500,00
kr 1 350,00
kr 24 083,73
kr
kr 239 002,38

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

8 149,00
1 815,00
9 964,00
-3 500,00
-3 500,00
12 628,36
3 436,00
153,00
3 928,80
75,00
3 054,58
8 444,00
10 427,50
7 865,92
1 500,00
5 000,00
11 058,07
-0,10
74 035,13

Renteinntekter
Sum finansinntekter

kr
kr

306,06
306,06

kr
kr

10,80
10,80

SUM FINANS

kr

306,06

kr

10,80

ÅRSRESULTAT

kr -8 100,32

Overnatting - Skaug
Dagbesøk - Skaug
Drikkevarer - Skaug
Leie av vaskemaskin - Skaug
Leie av sengetøy - Skaug
Dusj - Skaug
Utleie av Skaug
Gaver - Skaug
Loddsalg - Skaug
Tilstelninger - Skaug
Tilstelninger
Tilskudd fra Hjelpefondet - Skaug
Andre inntekter
SUM INNTEKTER
KOSTNADER
Sommervakt - Skaug
Renhold/vakt - Skaug
Nyanskaffelser - Skaug
Sum varekostnader
Kantinemedarbeider
Sum lønnskostnader
Innkjøp av mat - Skaug
Husholdning
Drikkevarer - Skaug
Driftskostnader
Andre administrasjonskostnader
Dugnad mat - Skaug
Vedlikehold - Skaug
Oppussing - Skaug
Forsikring
Andre kostnader
Takreparasjon - Skaug
Kommunale avgifter - Skaug
Tanktømming - Skaug
Festeavgift - Skaug
Kontingent velforening - Skaug
Strøm - Skaug
Andre kostnader
SUM KOSTNADER
FINANSINNT. OG -KOSTN.
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kr 29 265,07

REGNSKAP FOR FELLESLEGATET
RESULATREGNSKAP
Driftsinntekter og driftskostnader
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2007

2008

Note
1

kr 1 884
kr 1 884

kr 9 790
kr 9 790

BALANSE
Eiendeler

2007

2008

Note

Omløpsmidler
Investeringer

kr -1 884

Driftsresultat

kr -9 790

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Resultat av finansposter

kr 25 757
kr 25 757

kr 37 223
kr 37 223

Årsoverskudd

kr 23 873

kr 27 433

Overføringer
Avsatt til vedtektsbestemte formål
Avsatt til urørlig kapital

3, 5
4

Sum overføringer

kr 21 486
kr 2 387
kr 23 873

kr 24 690
kr 2 743
kr 27 433

Sum investeringer

kr
kr

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Kundefordringer

kr 599 799 kr 613 315
kr 4 561 kr
-

Sum omløpsmidler

kr 604 360

kr 613 315

Sum eiendeler

kr 608 360

kr 614 315

kr 559 608
kr 559 608

kr 562 351
kr 562 351

Markedsbaserte obligasjoner

2

4 000
4 000

kr
kr

1 000
1 000

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Urørlig kapital
Sum urørlig kapital

4

Annen egenkapital
Sum annen egenkapital

kr 19 527 kr 19 527
kr 19 527 kr 19 527,

Sum egenkapital

kr 579 135, kr 581 878,

Gjeld
Kortsiktig gjeld
kr 29 225
kr 29 225,

kr 32 437
kr 32 437

Sum gjeld

kr 29 225

kr 32 437

Sum egenkapital og gjeld

kr 608 360

kr 614 315

Vedtektsbestemte formål
Sum kortsiktig gjeld
Note 1 – Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Det er ikke hevet lønn til daglig leder eller ledende
personer.
Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov
om obligatorisk tjenestepensjonsordning.
Note 2 - Obligasjoner
Obligasjoner er oppført til pålydende.
Note 3 – Avsetning til vedtektsbestemte formål
Hjelp til utdannelse for døve
12,9 %
3 185
Hjelp til eldre
9,4 %
2 321
Oslo Døveforening
61,4 % 15 160
Kvinneforening
16,3 %
4 024
Totalt
24 690

5

Note 4 – Urørlig kapital
Kapital 1.1.
Årets avsetning
Kapital 31.12

559 608
2 743
562 351

Note 5 – Vedtektsbestemte formål
Avsetning 1.1.
29 225
Utdelte midler i 2008
-21 478
Tilførte midler i 2008
24 690
Avsetning 31.12
32 437

131.ÅRSMØTE - 2009

Nr. 1- 2009

19

20

Nr. 1- 2009

For å ivareta og fremme medlemmenes
interesser på en god måte, kan Oslo
Døveforening opprette eller oppta klubber
som en del av sitt tilbud til medlemmene.
Medlemmer i underavdelinger og tilsluttede
grupper skal være medlem av Oslo
Døveforening.
§ 3 MEDLEMSKAP
Som A-medlem kan opptas alle som har
interesse for Oslo Døveforening. Bare Amedlemmer har stemmerett på medlems- og
års.møter. Stemmeretten på årsmøtet
betinges av at medlemskontingenten er
betalt pr. 31.12. siste år. Som B-medlem kan
opptas alle med interesserte Oslo
Døveforening, men de har ikke stemmerett.
Bare A-medlemmer kan velges inn i
foreningens hovedstyre. Inn- og utmeldinger
skjer skriftlig til hovedstyret.

§ 2 FORMÅL
Oslo Døveforening skal ivareta
medlemmenes sosiale og kulturelle
interesser.
Foreningen representerer de tegnspråkliges
interesser overfor myndighetene og
samfunnet for øvrig i foreningens distrikt og
skal arbeide politisk for samfunnsmessig
likestilling.

§ 1 NAVN
Oslo Døveforening, stiftet 17. november
1878 er en interesseforening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund.

Lov Revidert på årsmøtet 21.april 2007
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Redaksjonell endring

NDF har ikke forbud mot at foreningene har
støttemedlemmer. For å unngå at mange blir
støttemedlemmer fordi det er billigere enn å
være ”vanlig” medlem, så foreslår vi at det
være samme kontingent sats.

Vi har måttet gjøre endringer her fordi nå skal
medlemmer først melde seg inn i NDF og så
blir de medlemmer i ODF etterpå.

ODFs årsmøte kan ta opp klubber/
underavdelinger – må være et innkommet
forslag på årsmøtet.

3.setn: Kortet ned og gjort mer åpen. Det står
ikke HVEM som kan oppnevne utvalg, men vi
ser i §… at hovedstyret kan gjøre det.

2.setn-redaksjonell endring

1.setning er ikke endret da vi mener at
formuleringen er så vid at det dekker ”alt”.

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.
Redaksjonell endring, flytting av komma.

§ 3 B STØTTEMEDLEMSKAP
Enhver som støtter foreningens formål kan
opptas som støttemedlem. Disse er ikke
valgbare, og har ikke tale- og forslagsrett. Innog utmelding må skje skriftlig til Oslo
Døveforening.

§ 3 MEDLEMSKAP
Alle som er medlem i Norges Døveforbund,
kan bli medlemmer i Oslo Døveforening.
Stemmeretten på årsmøtet betinges av at
medlemskontingenten er betalt pr. 31.12. siste
år og at en er registrert som medlem i Oslo
Døveforening pt 31.12 siste år. Disse er
valgbare på Oslo Døveforenings årsmøte. Innog utmelding skjer skriftlig til Norges
Døveforbund.

§ 2 FORMÅL
Oslo Døveforening skal ivareta medlemmenes
sosiale og kulturelle interesser.
Foreningen representerer de tegnspråkliges
interesser overfor myndighetene i foreningens
distrikt og samfunnet for øvrig. Foreningen skal
arbeide politisk for samfunnsmessig likestilling.
For at medlemmenes interesser kan ivaretas
og fremmes på en god måte, kan det opprettes
utvalg. Oslo døveforenings årsmøte kan også
oppta klubber/underavdelinger der
medlemmene også må være medlemmer av
Oslo Døveforening.

§ 1 NAVN
Oslo Døveforening stiftet 17. november 1878,
er en interesseforening for tegnspråklige i Oslo
og Akershus fylke. Foreningen er tilsluttet
Norges Døveforbund.

Forslag fra lovkomiteen

Styret er enig i lovkomiteens forslag.

§ 3 B STØTTEMEDLEMSKAP

§ 3 MEDLEMSKAP
Styret er enig i lovkomiteens forslag.

§ 2 FORMÅL
Oslo Døveforening skal ivareta
medlemmenes sosiale og kulturelle
interesser.
Foreningen representerer de tegnspråkliges
interesser overfor myndighetene i
foreningens distrikt og samfunnet for øvrig.
Foreningen skal arbeide politisk for
samfunnsmessig likestilling.

§ 1 NAVN
Oslo Døveforening, stiftet 17. november
1878, er en interesseforening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund.

Styrets kommentarer
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§ 5 MEDLEMMENES RETTIGHETER OG
PLIKTER
Medlem av Oslo Døveforening blir en ved å
sende skriftlig innmelding til foreningen og
ved å betale medlemskontingenten. Som
medlem plikter en å følge foreningens lover
og bestemmelser og de vedtak, som
hovedstyret fatter. Hovedstyret kan for
kortere eller lengre tid utelukke medlemmer
fra foreningen, hvis de opptrer i strid med
foreningens lov og bestemmelser. Før de
utelukkes, skal de være gitt en skriftlig
advarsel av styret. Utelukkede medlemmer
kan anke avgjørelsen til årsmøtet, som tar
dette opp som første sak på dagsorden. Det
utelukkede medlem har rett til å være tilstede
på årsmøtet, når anken behandles.
Medlemmer, som ikke betaler kontingent til
fastsatt frist, får en skriftlig purring. Skjer
innbetaling heller ikke da, strykes
vedkommende som medlem av Oslo
Døveforening og mister retten til å delta på
det påfølgende årsmøte. Dersom disse
ønsker medlemskap igjen, må de først ordne
opp sin tidligere ubetalte kontingent, med et
tilleggsgebyr for gjeninnmelding.

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten for både A– og Bmedlemmer bestemmes av årsmøtet og
innbetales til fastsatt tid. Medlemmer som
har det vanskelig økonomisk, kan etter
søknad til hovedstyret fritas for betaling av
kontingenten for 1 år av gangen. Gamle
døve medlemmer som havner i ulike
sykehjem osv., skal ikke strykes ut som
medlem fordi de eller ansvarlige glemmer å
betale kontingenten. Barn og unge under 18
år er fritatt for kontingent

Lov Revidert på årsmøtet 21.april 2007

Paragrafen omarbeides da det er NDF en blir
medlem i. Det er derfor naturlig at NDF blir
ankeinstans
Fjernet et komma her

ODFs kjepphest med at eldre og syke kan
fritas for kontingent forsvinner i dette systemet.
Vi foreslår at ODF fremmer lovforslag på
NDFs landsmøte der denne ånden
videreføres!

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.
Endret fordi det er NDF som krever inn og
bestemmer kontingentsatsen.

§ 5 MEDLEMMENES RETTIGHETER OG
PLIKTER
Som medlem av Oslo Døveforening plikter en
å følge foreningens lover og bestemmelser og
de vedtak som hovedstyret fatter. Hovedstyret
kan for kortere eller lengre tid utelukke
medlemmer fra foreningen, hvis de opptrer i
strid med foreningens lov og bestemmelser.
Før de utelukkes, skal de være gitt en skriftlig
advarsel av styret. Utelukkede medlemmer
kan anke avgjørelsen til Norges Døveforbund.

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten fastsettes på Norges
Døveforbunds landsmøte og gjelder også for
Oslo Døveforenings støttemedlemmer.

Forslag fra lovkomiteen

§ 5 MEDLEMMENES RETTIGHETER OG
PLIKTER
Som medlem av Oslo Døveforening plikter
en å følge foreningens lover og
bestemmelser og de vedtak som hovedstyret
fatter. Hovedstyret kan for kortere eller
lengre tid utelukke medlemmer fra
foreningen, hvis de opptrer i strid med
foreningens lov og bestemmelser. Før de
utelukkes, skal de være gitt en skriftlig
advarsel av styret. Utelukkede medlemmer
kan anke avgjørelsen til årsmøtet.

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT
Styret er enig i lovkomiteens forslag.

Styrets kommentarer
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Det foretas valg på:
Ved alle valg av styrer skal det aldri være
mer enn to hørende representert. Flertallet i
styrene skal bestå av døve.

§ 6 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Oslo Døveforenings høyeste
myndighet og holdes hvert år i mars/april
måned.
Hovedstyret innkaller til årsmøte med minst
8 ukers varsel, samtidig som dagsorden
gjøres kjent ved oppslag i foreningens
lokaler og i Døves Tidsskrift. Dagsorden for
årsmøtet sendes sammen med beretninger
og revidert regnskap til A- og B-medlemmer
senest 3 uker før årsmøtet. Årsmøtet er
vedtaksdyktig, når innkallingen har skjedd på
foreskrevet måte, uansett frammøte.
Dagsorden for Årsmøtet:
1. Åpning ved foreningens leder.
2. Valg av 1. og 2. møteleder.
3. Valg på 2 referenter.
4. Valg på protokollkomite på 3
medlemmer.
5. Valg på tellekorps på 3 medlemmer.
6. Godkjenning av dagsorden.
7. Beretning for foreningen, gården,
feriehjemmet og felleslegatet.
8. Regnskap for foreningen, gården,
feriehjemmet og felleslegatet.
9. Lovendringer.
10. Innkomne forslag. (må være leder i
hende senest 6 uker før årsmøtet)
11. Vedta medlemskontingenten for neste
år.
12. Budsjettforslag for foreningen, gården
og feriehjemmet.
Valg som ledes av valgkomiteen.

Lov Revidert på årsmøtet 21.april 2007

Ingen andre utvalg er nevnt ved navn da dette
gir ODF større fleksibilitet mht å kunne ivareta
medlemmenes interesse (og vi trenger ikke
lovendringer hver bidige gang ett utvalg
legges ned/opprettes).

Kun Feriehjemmets styre er nevnt av
utvalgene da årsmøtet behandler
årsberetning, regnskap og budsjett for
feriehjemmet og bør dermed kunne bestemme
hvem som skal sitte i styret. Vi har valgt å
begrense antallet til 3 medlemmer i dette
styret da en ikke må sitte i styret for
feriehjemmet for å kunne arbeide for
feriehjemmet.

Nytt pkt C, varamedlemmer

Nestleder velges blant de 4 for 1 år.– er
arbeidet inn i paragraf om hovedstyret.

Selv om dette er de tegnspråkliges forening vil
vi allikevel beholde noe om at døve skal være
i flertall i de ulike styrer.

pkt 11-om medlemskontingenten er fjernet da
dette skjer på NDFs landsmøte

punkt 7, 8 og 12: Gården er fjernet all den tid
vi ikke eier et hus…

Redaksjonelle endringer, komma fjernet og Aog B-medlemmer er endret til ”medlemmer”

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.
§ 6 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Oslo Døveforenings høyeste
myndighet og holdes hvert år i mars/april
måned.
Hovedstyret innkaller til årsmøte med minst 8
ukers varsel, samtidig som dagsorden gjøres
kjent ved oppslag i foreningens lokaler og i
Døves Tidsskrift. Dagsorden for årsmøtet
sendes sammen med beretninger og revidert
regnskap til foreningens medlemmer senest 3
uker før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksdyktig
når innkallingen har skjedd på foreskrevet
måte, uansett frammøte.
Dagsorden for Årsmøtet:
Åpning ved foreningens leder.
Valg av 1. og 2. møteleder.
Valg på 2 referenter.
Valg på protokollkomité på 3 medlemmer.
Valg på tellekorps på 3 medlemmer.
Godkjenning av dagsorden.
Beretning for foreningen, feriehjemmet og
felleslegatet.
Regnskap for foreningen, feriehjemmet og
felleslegatet.
Lovendringsforslag.
Innkomne forslag. (må være leder i hende
senest 6 uker før årsmøtet)
Budsjettforslag for foreningen og
feriehjemmet.
Valg som ledes av valgkomiteen.
Det foretas valg på:
Ved alle valg skal døve være i flertall.
A. Foreningsleder for 1 år.
B. 4 hovedstyremedlemmer for 2 år, slik at 2
står på valg hvert år.
C.2 varamedlemmer for 1 år til hovedstyret
D.1 bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet
og felleslegatet.
E. Revisor for underavdelinger.
F. Lovkomite på 3 medlemmer.

Forslag fra lovkomiteen

Det foretas valg på:
I styrene og utvalg skal døve være i
flertall.
A. Foreningsleder for 1 år.
B. 4 hovedstyremedlemmer for 2 år, slik at 2

11. Budsjettforslag for foreningen og
feriehjemmet.
12. Valg som ledes av
valgkomiteen.

§ 6 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Oslo Døveforenings høyeste
myndighet og holdes hvert år i mars/april
måned.
Hovedstyret innkaller til årsmøte med minst
8 ukers varsel. Innkomne forslag må være
leder i hende senest 6 uker før årsmøtet.
Dagsorden for årsmøtet sendes sammen
med beretninger og revidert regnskap til
foreningens medlemmer senest 3 uker før
årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksdyktig når
innkallingen har skjedd på foreskreven måte,
uansett frammøte.
Dagsorden for Årsmøtet:
1. Åpning ved foreningens leder. 2. Valg av
1. og 2. møteleder.
3. Valg på 2 referenter.
4. Valg på protokollkomité på 3
medlemmer.
5. Valg på tellekorps på 3
medlemmer.
6. Godkjenning av dagsorden.
7. Beretning for foreningen,
feriehjemmet og felleslegatet.
8. Regnskap for foreningen, feriehjemmet
og felleslegatet.
9. Lovendringsforslag.
10. Innkomne forslag.

Styrets kommentarer
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Ansatte i Oslo Døveforening kan ikke velges
inn i hovedstyret eller som leder noen av
foreningens tilsluttede grupper.

Det foretas bundet omvalg mellom
kandidater, som ikke oppnår det nødvendige
antall stemmer. Ved stemmelikhet etter
bundet omvalg, foretas loddtrekning. I andre
saker kan det foretas åpen avstemning, ved
håndsopprekning - men hvis et medlem
krever det, skal det gjennomføres skriftlig
avstemning i saken.

Alle personvalg skal skje skriftlig, når det er
flere enn et forslag.

på valg hvert år. Nestleder velges blant de 4
for 1 år.
C. 1 bilagsrevisor for foreningen, gården,
feriehjemmet og felleslegatet.
D. Revisor for underavdelinger.
E. Lovkomite på 3 medlemmer.
F. 2 medlemmer til eiendomsstyre.
G. Minst 2 medlemmer i feriehjemsutvalg.
H. Minst 2 medlemmer i kulturutvalg.
I. Minst 2 medlemmer i døvehistorieutvalg.
J. Minst 2 medlemmer i foreldreutvalg
K. Minst 2 medlemmer i flerkulturelt utvalg
L. Representanter og vararepresentanter
til Norges Døveforbunds landsmøte.
M. Valgkomite bestående av 3 medlemmer
og 2 varamedlemmer som velges for 1 år.
§ 7 ÅRSMØTETS AVSTEMNINGER
Alle andre forslag og saker avgjøres med
alminnelig flertall (flest av de avgitte
stemmene), unntatt valg på foreningens
leder, som krever absolutt flertall (over
halvparten av de avgitte stemmene).

A. Foreningens leder for 1 år.
B. 4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står

Lov Revidert på årsmøtet 21.april 2007

Vi ønsker ikke å bruke begrepene absolutt og
alminnelig flertall, men heller beskrive hva
slags flertall det er snakk om. Det gjør loven
lettere å forstå for alle.

Endringer i 1.avsnitt, resten står som før, med
retting av kommafeil.

Vi har valgt å kutte ut varamedlemmer til
valgkomiteen

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.

Ansatte i Oslo Døveforening kan ikke velges
inn i hovedstyret eller som leder av noen av
foreningens tilsluttede grupper/
underavdelinger.

Det foretas bundet omvalg mellom kandidater
som ikke oppnår det nødvendige antall
stemmer. Ved stemmelikhet etter bundet
omvalg foretas det loddtrekning. I andre saker
kan det foretas åpen avstemning ved
håndsopprekning. Men hvis et medlem krever
det, skal det gjennomføres skriftlig avstemning
i saken.

Alle personvalg skal skje skriftlig når det er
flere enn et forslag.

§ 7 ÅRSMØTETS AVSTEMNINGER
Alle forslag og saker avgjøres med flest av de
avgitte stemmene, unntatt valg på foreningens
leder, som krever over halvparten av de avgitte
stemmene.

G. Feriehjemsstyre på 3 medlemmer og 2
varamedlemmer.
H. Representanter og vararepresentanter til
Norges Døveforbunds landsmøte.
I. Valgkomite bestående av 3 medlemmer som
velges for 1 år.

Forslag fra lovkomiteen

Ansatte i Oslo Døveforening kan ikke velges
inn i hovedstyret eller som leder av noen av
foreningens underavdelinger.

Det foretas omvalg mellom kandidater som
ikke oppnår det nødvendige antall stemmer.
Ved stemmelikhet etter omvalg foretas det
loddtrekning. I andre saker kan det foretas
åpen avstemning ved håndsopprekning.
Men hvis et medlem krever det, skal det
gjennomføres skriftlig avstemning i saken.

Alle personvalg skal skje skriftlig når det er
flere enn et forslag.

§ 7 ÅRSMØTETS AVSTEMNINGER
Alle forslag og saker avgjøres med flest av
de avgitte stemmene, unntatt valg på
foreningens leder, som krever over
halvparten av de avgitte stemmene.

står på valg hvert år.
C.2 varamedlemmer for 1 år til hovedstyret
D. 1 bilagsrevisor for foreningen,
feriehjemmet og felleslegatet.
E. Revisor for underavdelinger.
F. Lovkomite på 3 medlemmer.
G. Feriehjemsstyre på 3 medlemmer og 2
varamedlemmer.
H. Representanter og vararepresentanter til
Norges Døveforbunds landsmøte.
I. Valgkomite bestående av 3 medlemmer
som velges for 1 år.

Styrets kommentarer
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§ 9 MEDLEMSMØTE
Hovedstyret innkaller til medlemsmøter, når
det er behov for det, eller når minst 20 Amedlemmer krever det. Innkallingen skal
skje med minst 3 ukers varsel.
Medlemsmøtene behandler saker, som
hovedstyret ikke kan avgjøre alene, og som
det ikke naturlig kreves årsmøtevedtak for å
gjøre.
§ 10 HOVEDSTYRET
Oslo Døveforening ledes av et hovedstyre
på 5 medlemmer. Daglig leder har sete i
hovedstyret, men ikke stemmerett.
Hovedstyret er vedtaksdyktig, når minst 3
styremedlemmer er tilstede. Vedtak i styret
fattes med alminnelig flertall.
Hovedstyret leder foreningen og står
ansvarlig overfor årsmøtet, og innkaller til
styremøter etter behov, men minst 8 ganger
i året. Styret skal påse at foreningens lover
blir fulgt, og at vedtak fra årsmøtet blir
gjennomført. Styret skal videre fungere som
det pådrivende og skapende organ for
hvordan Oslo Døveforening hele tiden best
kan tjene sine medlemmer. Hovedstyret
foretar ansettelser etter behov. Styret har
ansvaret for at foreningens årsberetning,
regnskap og budsjettsforslag blir lagt fram
på årsmøtet.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Hovedstyret kan innkalle til ekstraordinært
årsmøtet når det finner behov for det, eller
minst 20 A-medlemmer krever det. Innkalling
skal skje etter samme regler som for
ordinært årsmøte. På ekstraordinært
årsmøte kan det bare behandles de saker
som er nevnt i innkallingen.
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Siste setning er formulert på denne måten da
vi ikke vet hvilke stillinger vi kommer til å sitte
igjen med og heller ikke hvor stor/liten ODF
kommer til å være. Ordlyden her gir større
fleksibilitet.

”Styret kan nedsette utvalg dersom det gavner
medlemmene.”– er en ny setning vi har tatt
med her. Det gir styret friere hender til å være
fleksible og lydhøre overfor medlemmene og
våre ønsker og behov.

Setningen ”Styret skal videre fungere som det
pådrivende og skapende organ for hvordan
Oslo Døveforening hele tiden best kan tjene
sine medlemmer” foreslås strøket da dette
ligger implisitt i formålsparagrafen OG i neste
ledd i §10

Konstituering av styret hører naturlig hjemme
her og IKKE under §6,12 B

Det er ikke nødvendig å si hvor mange ganger
styret må ha møter, det må skje etter behov.

A-medlemmer endres til stemmeberettigete
medlemmer.

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.
A-medlemmer endres til stemmeberettigete
medlemmer. I tillegg har vi rettet språklige feil
§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Hovedstyret kan innkalle til ekstraordinært
årsmøte når det finner behov for det, eller når
minst 20 stemmeberettigete medlemmer
krever det. Innkalling skal skje etter samme
regler som for ordinært årsmøte. På
ekstraordinært årsmøte kan det bare
behandles de saker som er nevnt i
innkallingen.
§ 9 MEDLEMSMØTE
Hovedstyret innkaller til medlemsmøter, når
det er behov for det, eller når minst 20
stemmeberettigete medlemmer krever det.
Innkallingen skal skje med minst 3 ukers
varsel. Medlemsmøtene behandler saker, som
hovedstyret ikke kan avgjøre alene, og som
det ikke naturlig kreves årsmøtevedtak for å
gjøre.
§ 10 HOVEDSTYRET
Oslo Døveforening ledes av et hovedstyre på
5 medlemmer. Disse konstituerer seg straks
etter årsmøtet og velger nestleder.
Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst 3
styremedlemmer er tilstede. Vedtak i styret
fattes med flest stemmer. Hovedstyret leder
foreningen og står ansvarlig overfor årsmøtet.
Hovedstyret skal påse at foreningens lover blir
fulgt, og at vedtak fra årsmøtet blir
gjennomført. Hovedstyret kan nedsette utvalg
dersom det gavner medlemmene.
Hovedstyret har ansvaret for at foreningens
årsberetning, regnskap og budsjettsforslag blir
lagt frem på årsmøtet.
Hovedstyret foretar ansettelser etter behov og
utarbeider instrukser for de ansatte. Ansatte
kan delta på møtene i hovedstyret, men har
ikke stemmerett.

Forslag fra lovkomiteen

§ 10 HOVEDSTYRET
Oslo Døveforening ledes av et styre på 5
medlemmer. Disse konstituerer seg straks
etter årsmøtet og velger nestleder.
Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst 3
styremedlemmer er tilstede. Vedtak i styret
fattes med flest stemmer. Hovedstyret leder
foreningen og står ansvarlig overfor
årsmøtet.
Hovedstyret skal påse at foreningens lover
blir fulgt, og at vedtak fra årsmøtet blir
gjennomført. Hovedstyret kan oppnevne
utvalg for at medlemmenes interesser
skal ivaretas.
Hovedstyret har
ansvaret for at foreningens årsberetning,
regnskap og budsjettsforslag blir lagt frem
på årsmøtet.
Hovedstyret har det formelle
arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

§ 9 MEDLEMSMØTE
Hovedstyret innkaller til medlemsmøter, når
det er behov for det, eller når minst 20
stemmeberettigete medlemmer krever det.
Innkallingen skal skje med minst 3 ukers
varsel.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret er enig i lovkomiteens forslag.

Styrets kommentarer
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§ 11 EIENDOMSSTYRE
Eiendomsstyret består av 2 fra styret
(leder og nestleder), 2 velges blant
medlemmene på årsmøtet og 1
representant fra feriehjemsutvalget. Alle
har stemmerett. Daglig leder har sete i
eiendomsstyret, men uten stemmerett.
Hovedstyret har det overordnede ansvar
for driften av gården, Sven Bruns gate 7
og feriehjemmet Skaug. Det føres eget
regnskap for eiendommene, hver for
seg, som klart skal være skilt fra Oslo
Døveforenings regnskaper. Styret fører
protokoll over sine møter og som sendes
hovedstyret til orientering fortløpende.
Vedtak i eiendomsstyret godkjennes av
hovedstyret. Hvis eiendomsstyret og
hovedstyret er uenige, legges saken
frem for medlemsmøte til avgjørelse.
Større økonomiske saker skal legges
frem for hovedstyret til godkjennelse.
Eiendomsstyret fører tilsyn med
eiendommene og påser at den holdes i
forsvarlig stand og legger fram for
hovedstyret forslag til de utbedringer og
arbeider, som bør settes i gang i Gården
og Skaug. Når hovedstyret har vedtatt
arbeid igangsatt, er det eiendomsstyrets
oppgave å følge opp sakene, i
samarbeid med sekretariatet.
Hovedstyret har ansvar for at
årsberetning, regnskap og
budsjettsforslag legges fram på
årsmøtet.
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Samme med
”og legger fram for hovedstyret forslag til
de utbedringer og arbeider, som bør settes
i gang i Gården og Skaug. Når hovedstyret
har vedtatt arbeid igangsatt, er det
eiendomsstyrets oppgave å følge opp
sakene, i samarbeid med sekretariatet.”

Større økonomiske saker skal legges frem
for hovedstyret til godkjennelse. Tas ut da
det allerede står (med andre ord i
setningen før)

Da foreningen kun har en eiendom –
Skaug – blir denne paragrafen noe
omarbeidet
Det stod ”som skal være…” følte dette ble
for tungt

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.

§ 11 EIENDOMSSTYRE
Hovedstyret har det overordnede ansvar
for driften av foreningens eiendommer. Det
føres egne regnskap for disse, og de skal
være adskilt fra Oslo Døveforenings
regnskaper.
Eiendomsstyret består av 2 fra hovedstyret
og 1 representant fra feriehjemsutvalget.
Alle har stemmerett. Eiendomsstyret fører
protokoll over sine møter. Denne sendes
hovedstyret til orientering fortløpende.
Vedtak i eiendomsstyret må godkjennes
av hovedstyret. Hvis eiendomsstyret og
hovedstyret er uenige, legges saken frem
for medlemsmøte til avgjørelse.
Eiendomsstyret fører tilsyn med
foreningens eiendommer og påser at de
holdes i forsvarlig stand. Hovedstyret har
ansvar for at årsberetning, regnskap og
budsjettsforslag legges fram på årsmøtet.

Forslag fra lovkomiteen

Styret er av den mening at vi ikke
trenger et eiendomsstyre.
Denne paragrafen foreslås da å tas ut.

Styrets kommentarer
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§ 15 DAGLIG LEDER
Daglig leder har ansvaret for den daglige
administrasjonen og den forretningsmessige
ledelse av Oslo Døveforening, Gården og
Skaug. Øvrige ansatte er underordnet daglig
leder og rapporterer direkte til denne. I
samråd med foreningslederen skal daglig
leder påse at gjeldende lover og vedtak blir
fulgt opp på beste måte.

§ 12 REPRESENTASJONSSTYRE
Minst 4 ganger i året innkaller hovedstyret til
representasjonsmøter for å samordne
arbeidet i foreningens distrikt gjennom
informasjon, aktiviteter og saker som berører
underavdelinger, grupper og utvalg. I
representasjonsstyret sitter hovedstyret (3
medlemmer), daglig leder (uten stemmerett)
og 1 representant fra hver underavdeling,
gruppe, utvalg og tilsluttede grupper. Alle har
møteplikt. Det føres egen protokoll fra
møtene, og er vedtaksdyktig, uansett
frammøte.
§ 13 UTVALG
Årsmøtet velger minst 2 medlemmer, og
hovedstyret har et medlem i utvalget.
Utvalgene har anledning til å velge frivillige
blant medlemmer, etter behov. Hvert utvalg
har egen instruks, som utarbeides av
hovedstyret.
§ 14 FORENINGSLEDEREN
Foreningslederen har det høyeste tillitsvervet
i foreningen og har overordnet ansvar for at
foreningen og gården Sven Bruns gate 7
ledes i samsvar med gjeldende lov og
vedtatte regler. Foreningslederen har også et
overordnet ansvar for foreningens sekretariat.
Foreningslederen innkaller til og leder
styremøtene. Det er en naturlig oppgave for
foreningslederen å representere Oslo
Døveforening i ulike fora.
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§ 14 FORENINGSLEDEREN
Foreningslederen har det høyeste tillitsvervet i
foreningen og har overordnet ansvar for at
foreningen og dens eiendommer ledes i
samsvar med gjeldende lov og vedtatte regler.
Foreningslederen har også et overordnet
ansvar for foreningens ansatte.
Foreningslederen innkaller til, og leder
styremøtene. Det er en naturlig oppgave for
foreningslederen å representere Oslo
Døveforening i ulike fora.

Sekretariat endres til ansatte. Når en snakker
om sekretariat tenker man seg noe mye større
enn det vi i ODF har.

Lovkomiteen foreslår at denne paragrafen går
ut da dette er oppgaver som kan reguleres
innenfor arbeidsinstruksen og
arbeidstidsavtalen til den enkelte ansatte.
I disse tider med økonomisk innstramming –
hvem vet hvor lenge vi HAR ansatte og hvilke
stillinger som ODF skal ha.

§ 13 UTVALG
Hovedstyret oppretter de utvalg som er
nødvendig for å kunne ivareta medlemmenes
interesser (§2).
Hvert utvalg følger instruks som utarbeides av
hovedstyret.

§ 12 LEDERMØTE
Minst 2 ganger i året innkaller hovedstyret til
ledermøter for å samordne arbeidet i
foreningens distrikt gjennom informasjon,
aktiviteter og saker som berører
underavdelinger, grupper og utvalg.
Alle innkalte parter møter fortrinnsvis med
leder. Det føres egen protokoll fra møtene.
Ledermøtet er vedtaksdyktig uansett fremmøte.

Forslag fra lovkomiteen

For at årsmøtet skal slippe å velge mange
personer til en rekke utvalg så gjør vi dette på
denne måten. Det betyr også at det vil være
lettere å opprette (og legge ned utvalg) etter
hvert som behovene endrer seg.

I disse informasjonsteknologiske tider bør en
kunne holde hverandre løpende informert uten
å fysisk treffes ”hele tiden” 2 ganger i året er
nok som et minimum.

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.
Det heter jo ledermøte, hvorfor lage et nytt og
tungt ord for noe som er innarbeidet…

§ 12 UTVALG
Hovedstyret oppretter de utvalg som er
nødvendig for å kunne ivareta medlemmenes
interesser.
Hovedstyret prioriterer utvalgenes arbeid.
Hvert utvalg følger instruks som utarbeides
av hovedstyret.
§ 13 FORENINGSLEDEREN
Foreningslederen har det høyeste tillitsvervet
i foreningen og har overordnet ansvar for at
foreningen og dens eiendommer ledes i
samsvar med gjeldende lov og vedtatte
regler.
Foreningslederen har også et overordnet
ansvar for foreningens ansatte.
Foreningslederen innkaller til og leder
styremøtene. Det er en naturlig oppgave for
foreningslederen å representere Oslo
Døveforening i ulike fora.
§ 14 DAGLIG LEDER
Daglig leder har ansvaret for
administrasjonen av Oslo Døveforening.

§ 11 LEDERMØTE
Minst 2 ganger i året innkaller hovedstyret til
ledermøter for å samordne arbeidet i
foreningens distrikt gjennom informasjon,
aktiviteter og saker som berører
underavdelinger og utvalg.
Alle innkalte parter møter fortrinnsvis ved
leder. Det føres egen protokoll fra møtene.
Ledermøtet er vedtaksdyktig uansett
fremmøte.

Styrets kommentarer
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§ 19 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Oppløsning av Oslo Døveforening kan bare vedtas
på ordinært årsmøte med minst 7/8 flertall av de
avgitte stemmene. Dessuten må vedtaket gjentas
på ekstraordinært årsmøte 4 uker senere med 7/8
flertall av de avgitte stemmene. Hvis foreningen
blir vedtatt oppløst, skal alle Oslo Døveforenings
verdier overføres til Norges Døveforbund. Norges
Døveforbund skal oppbevare verdiene på den
økonomisk beste og tryggeste måten i 10 år. Blir
det i dette tidsrom stiftet en ny døveforening i Oslo,
og denne blir opptatt som A-medlemsforening av
Norges Døveforbund, skal alle verdiene overføres
til den nye forening. Hvis det i løpet av 10 års
perioden ikke blir startet noen ny døveforening i
Oslo, disponerer Norges Døveforbund verdiene
fritt - men fortrinnsvis til beste for tegnspråklige i
den oppløste foreningens distrikt. I nevnte 10 års
periode skal tilsynet med foreningens verdier føres
av et utvalg på 3 medlemmer, hvor 2 er oppnevnt
av den oppløste foreningen og 1 fra Norges
Døveforbund. Ved oppløsning av foreningen har
det sist sittende styre ansvaret for at alle
foreningens protokoller, dokumenter og papirer blir
overlatt til Norges Døveforbund for betryggende
oppbevaring.

§ 16 REGNSKAP OG REVISJON
Hovedstyret har det overordnede ansvar for
foreningens regnskap. Regnskapet avsluttes
pr. 31. desember hvert år. Oslo
Døveforening har plikt til å bruke registrert
statsautorisert revisor.
§ 17 VALGKOMITEEN
Valgkomiteen velges på årsmøtet og består
av tre medlemmer og to varamedlemmer.
Komiteen konstituerer seg selv innen 14
dager etter årsmøtet. Valgkomiteen leder
valgene under årsmøtet.
§ 18 LOVENDRING
Endringer eller tillegg til foreningsloven kan
bare vedtas på ordinært årsmøte og må
være styret i hende 1. februar. Lovendringer
må skje i henhold til § 7.A.
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Hvis medlemmene ønsker å legge ned
foreningen er det jo fordi ingen gidder å drive
den mer. Hvis det da virkelig finnes 2 personer
som er villige til å sitte i dette utvalget, må de
da kunne gidde å drive ODF og ikke legge ned
foreningen

I ordet ”endringer” inngår det både tillegg og
endringer.Videre har vi presisert når
endringene skal levers inn: FØR 1.februar, og
ikke akkurat 1.februar som det står i
nåværende lov.
I NDFs lov står det ingenting om at det skal
være et utvalg med bl a medlemmer fra den
nedlagte foreningen. Det er klar mistillit til vår
moderorganisasjon at vi vil ha et slikt utvalg

Ingen andre endringer enn at nr endres

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.
Paragrafen endrer nummer fordi den gamle
§15 går ut. En registrert revisor er det ODF
trenger, ikke statsautorisert – det er det bare
store konsern som trenger.
§ 16 VALGKOMITEEN
Valgkomiteen velges på årsmøtet og består av
tre medlemmer og to varamedlemmer.
Komiteen konstituerer seg selv innen 14 dager
etter årsmøtet. Valgkomiteen leder valgene
under årsmøtet.
§ 18 LOVENDRING
Forslag til endringer i loven må være styret i
hende før 1. februar. Lovendringer kan bare
vedtas med 2/3 av de avgitte stemmene på
ordinært årsmøte.
§ 19 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Oppløsning av Oslo Døveforening kan bare
vedtas på ordinært årsmøte med minst 7/8
flertall av de avgitte stemmene. Vedtaket må
gjentas på ekstraordinært årsmøte tidligst 4
uker senere med 7/8 flertall av de avgitte
stemmene. Hvis foreningen blir oppløst, skal
alle Oslo Døveforenings verdier overføres til
Norges Døveforbund. Foreningens verdier
skal forvaltes av Norges Døveforbund i 10 år.
Hvis det i løpet av denne perioden blir
opprettet en ny forening i Oslo med
tilsvarende formål, og foreningen blir tilsluttet
NDF, skal verdiene overføres til denne
foreningen. Hvis det i løpet av perioden ikke
blir startet en ny forening i Oslo, disponerer
Norges Døveforbund verdiene fritt, men
fortrinnsvis til beste for tegnspråklige i Oslo.

§ 15 REGNSKAP OG REVISJON
Hovedstyret har det overordnede ansvar for
foreningens regnskap. Regnskapet avsluttes
pr. 31. desember hvert år. Oslo Døveforening
har plikt til å bruke registrert revisor.

Forslag fra lovkomiteen

§ 17 LOVENDRING
Forslag til endringer i loven må være styret i
hende før 1. februar. Lovendringer kan bare
vedtas med minst 2/3 av de avgitte
stemmene på ordinært årsmøte.
§ 18 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Styret er enig i lovkomiteens forslag.

§ 15 REGNSKAP OG REVISJON
Hovedstyret har det overordnede ansvar for
foreningens regnskap. Regnskapet avsluttes
pr. 31. desember hvert år. Oslo
Døveforening har plikt til å bruke autorisert
revisor.
§ 16 VALGKOMITEEN
Valgkomiteen velges på årsmøtet og består
av tre medlemmer. Komiteen konstituerer
seg selv innen 14 dager etter årsmøtet.
Valgkomiteen leder valgene under årsmøtet.

Styrets kommentarer

10. INNKOMNE FORSLAG
Det er ikke mottatt noen innkomne forslag til dette årsmøte.

11. VEDTA MEDLEMSKONTINGENTEN FOR NESTE ÅR
Vi foreslår at vi følger Norges Døveforbund sin kontingent ordning som ble vedtatt på Norges Døveforbunds landsmøte
2007.
For våre støttemedlemmer kan det bli endring av kontingent som følge av lovforslaget fra lovkomiteen, paragraf 4 –
medlemskontingent. I følge forslaget vil medlemskontingenten være lik det som fastsettes på Norges Døveforbunds
landsmøte.

Budsjett 2009 - Feriehjemmet Skaug
Inntekter:
Overnatting
Dagsbesøk
Drikkevarer
Leie av vaskemaskin
Leie av sengetøy
Dusj
Utleie av Skaug
Gaver
Loddsalg
Tilstelninger
Tilskudd fra Hjelpefondet
Andre inntekter
Sum
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kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

25 000
2 500
2 500
150
200
2 800
45 000
50
6 000
18 000
100 000
250
202 450

Utgifter:
Sommervakt
Renhold/vakt
Nyanskaffelser
Innkjøp av mat
Drikkevarer
Andre adm.kostnader
Vedlikehold
Oppussing, tak i stua
Forsikring
Kommunale avgifter
Tanktømming
Festeavgift
Kontingent velforening
Strøm
Sum
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kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

6 000
2 000
15 000
15 000
4 000
7 500
10 000
102 450
10 000
1 000
6 000
1 500
2 000
20 000
202 450

12. BUDSJETTFORSLAG FOR FORENINGEN OG FERIEHJEMMET
Budsjett 2009 - Oslo Døveforening
Inntekter
Egne inntekter
Leieinntekter (lokale)
Abonnement Se Her
Kantine
Brusautomat
Tilstelninger
Egenandel, aktiviteter
Andre inntekter
Renter

Utgifter
Personale
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Daglig leder
Ts-instr.
SUM
Lønnsetterbet.
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Yrkesskadefors.
Livrentefors.
OTP-pensjon

40 000
2 000
10 000
15 000
30 000
20 000
10 000
3 000
SUM kr 130 000

Kursvirksomhet
Tegnspråkkurs kr 250 000
Kurs for døve kr 50 000
NDFs studieorg. kr 80 000
SUM
Tilskudd fra Oslo kommune
Grunnstøtte kr 350 000
Flerkulturell virksomhet kr 30 000
Kulturetaten kr
SUM
Tilskudd fra Norges Døveforbund
Kulturaktiviteter kr 10 000
Foredrag kr 2 000
Likemannsmidler kr 30 000
Frifond barn og ungdom kr 20 000
SUM
Andre tilskuddsytere
Legater/fond kr 100 000
Andre kr 263 000
Hjelpefondet kr 900 000
SUM

kr 400 000
kr 280 000
kr 680 000
kr 70 000
kr 30 000
kr 106 500
kr 3 000
kr 36 000
kr 20 000
SUM kr 945 500

Administrasjon
Møter/repr.
Driftskostnader
Porto
Regnskapshonorar
Revisjon
HSH-kontingent
Andre adm.kostn.

kr 380 000

kr 380 000

kr

kr 15 000
kr 120 000
kr 30 000
kr 50 000
kr 20 000
kr 5 000
kr 20 000
SUM kr 260 000

Foreningslokaler
Renhold
Strøm
Leie av lokaler
Forsikring
Inventar og ansk.
Brusautomat
Andre kostnader

62 000

kr 60 000
kr 20 000
kr 780 000
kr 15 000
kr
kr 15 000
kr 10 000
SUM kr 900 000

Aktiviteter
kr 1 263 000

SUM INNTEKTER kr 2 215 000

Foredrag
Kulturaktiviteter
NDF landsmøte/-råd
SeHer
Medlemsaktiviteter
Frifond barn og ungdom
Likemannsarbeid

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 000
10 000
2 500
20 000
25 000
20 000
30 000
SUM kr 109 500

SUM UTGIFTER kr 2 215 000
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13. VALG SOM LEDES AV VALGKOMITEEN
Hovedstyret

Forslag fra valgkomiteen

A. Foreningsleder for 1 år
B. 4 styremedlemmer
Svein Arne Peterson (1 år igjen)
Sonja M. Holten (1 år igjen)
C. 2 varamedlemmer
Nestleder velges blant de 4 styremedlemmer for 1 år
D. 1 bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet
E. Revisor for underavdelingene
F. Lovkomite på 3 medlemmer

G. 2 medlemmer til eiendomsstyre
H. Minst 2 medlemmer til feriehjemsutvalg
I. Minst 2 medlemmer til kulturutvalg
J. Minst 2 medlemmer til døvehistorieutvalg
K. Minst 2 medlemmer til foreldreutvalg
L. Minst 2 medlemmer til flerkulturelt utvalg
M. Minst 2 medlemmer til teaterutvalg
N. Minst 2 medlemmer til visjonsutvalg
O. Representanter til NDFs Landsmøte

Ingen, da neste landsmøte er 2010

(4 representanter og 2 vararepresentanter)

P. Valgkomite på 3 medlemmer

2 varamedlemmer
30
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2009
MARS

MAI

Lør 07. Kvinneforening forestilling kl 17
Søn 08. Kvinneforening forestilling / Kvinnedag kl 12-16
Tir 10. Bridge kl 18
Juniortreff kl 18-21
Ons 11. Seniortreff kl 10-15
Tor 12. Medlemsmøte kl 19
Lør 14. Fl.kult.utvalg - Costoni Demo ”klær”
Intro-kurs i Bridge kl 13
Man 16. ODSK – årsmøte
Tir 17. 60+, vanngym
Bridge kl 18
Ons 18. ODF styremøte kl 17
Tor 19. Årsmøte ODF / Hjelpefond kl 18
Fre 20. PAFF-party kl 18
Lør 21. Regnbuen årsmøte kl.13
Tir 24. Bridge kl 18
Ons 25. Seniortreff kl 10-15
Baby kafe kl.12-14
Tor 26. Døveskulturdager-komite kl.16:30
Bokklubb-treff kl 19
Tirs 31. 60+, turgåing
Bridge kl 18

Tir

APRIL
Ons 08. Seniortreff kl 10-15
Tir 14. 60 +, turgåing
Bridge kl 18
Juniortreff kl 18-21
Lør 18. Ts-brukertreff kl 13-15
Tir 21. Bridge kl 18
Ons 22. Seniortreff kl 10-15
Baby kafe kl.12-14
Tor 23. Medlemsmøte kl 19
Fre 24. PAFF – Lanparty kl 18
Lør 25. PAFF - Lanparty
Fl.kult.utvalg – Tusenfryd
Søn 26. PAFF - Lanparty
Tir 28. 60+, turgåing
Bridge kl 18
Ons 29. ODF styremøte kl 17

Ons
Fre
Tir
Tor
Søn
Tir
Ons
Tir

Ons
Tor
Fre

05. Bridge kl 18
Kvinneforening kl 17
06. Seniortreff kl 10-15
08. TS-brukertreff kl 17-19:30
12. 60+, turgåing
Bridge kl 18
14. Representasjonsmøte kl 17
17. ODF – 17.mai fest
19. Bridge kl 18
20. Seniortreff kl 10-15
Baby kafe kl.12-14
26. 60+, turgåing
Bridge kl 18
Juniortreff kl 18-21
27. ODF styremøte kl 17
28. Bokklubb-treff kl 19
29. PAFF-pary kl 18

JUNI
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Tir

02. Bridge kl 18
03. Seniortreff kl 10-15
04. Medlemsmøte kl 19
05. Kvinneforening
06. Flerkult.utvalg – Askim Badeland
09. 60+, turgåing
Bridge kl 18
Ons 10. Baby kafe kl.12-14
Lør 13. Skaug sommerfest + 75 årsjubileum
Søn 14. Foreldreutvalg – tur, grilling/piknikk
Tir 16. Bridge kl 18
Ons 17. Seniortreff kl 10-15 – tur i Skogheim
Odf styremøte kl.17
Fre 19. PAFF-party kl 18
Tir 23. 60+, turgåring
Bridge kl 18
Fre 26. Rorbua, Aker brygge
Terminlisten er med forbehold om endringer. Følg
gjerne med på oppslag i døveforeningen, tekst-tv side
772 i NRK eller hjemmesiden vår www.odf.no .
Nr. 1- 2009
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OSLO DØVEFORENING
Organisasjonsnummer: 971525088
32774971525088

VELG OSLO DØVEFORENING NÅR DU SPILLER I NORSK TIPPING!
Fra og med 1.mars 2009 kan du velge at 5 % av alt du spiller for hos Norsk Tipping kan gå til Oslo Døveforening.
Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer til den foreningen
foreningen du selv ønsker
å støtte.
Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til din forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandele
n ikke på noen
Grasrotandelen
måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort
Spillerkort for å knytte
deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på norsknorsk-tipping.no.
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede nå, og du gjør det på én av følgende måter:
1.
2.
3.
4.

Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.
SMS: GRASROTANDELEN organisasjonsnummer til 2020 (tjenesten er gratis).
Internett: grasrotandelen.no eller norsknorsk-tipping.no
Norsk Tipping Mobilspill.

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Du vil også kunne følge med på hvor mye Oslo Døveforening får av Grasrotandelen
Grasrotandelen..
Takk for at du støtter Oslo Døveforening via Grasrotandelen!

www.grasrotandelen.no

Dersom du spiller på nett, så kan du støtte oss ved å spille hos NorgesAutomaten.com. Her finner du alt av casinospill, spilleautomater og
poker. Gjennom vår samarbeidsavtale med NorgesAutomaten så får vi jevnlige overføringer av sårt trengte frie driftsmidler. Når du registrerer
deg hos NorgesAutomaten, så er det viktig at du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening.
Registrer deg hos NorgesAutomaten:
https://norgesautomaten.casinoeuro.com/na/register.jsp?fromClub=Norges12

