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ANNONSEPRISER
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.

NYTT FRA STYRET
Regnskap for Skaug
Regnskapet for feriehjemmet Skaug tas ut av
hovedregnskapet, og regnskapsføringen overtas av
feriehjemsutvalget.
Medlemsbevegelser
Nye medlemmer: Agate Yan Ching Borrebæk (h)
Weizhe Hagen
Håkon Fossheim
Niklas A. Flinterud (h)
Celine A. Flinterud (h)
Hafeez Asgar Mohammod
Ingunn Søndenå
Eivor Berg
Berit Emilie Nordbø
Ole Reinemo
Thin Thin Yi Win
Mohammed Mahdi
Michelle Meling
Abdulkadir Mohamed Abdulhai
Masako Yamada
Glenn Cooper.
Utmeldinger:

Dødsfall:

Siri Nerbø (h)
Kjersti Iren Bjørge
Jens Chr. Bjørke
Astrid Fremstad (h)
Gro Hansen
Marit Klokkeide.
Arvid Fredriksen
Nissan Zuckermann
Anne-Lise Johannessen.

Gjeld til Hjelpefondet
Gjeld til Hjelpefondet på feriehjemmets regnskap kr
60.573,49, slettes.
Gjeld til Hjelpefondet på foreningens regnskap kr
58.270,99 (gammel gjeld) og kr 25.875 (fra 2008), slettes.
Akershus fylkeskommune
VI har fått innvilget kr 22.000 fra Akershus
fylkeskommune, hvorav kr 15.000 går til drift og kr 4.000
går til likemannskurs for eldre døve og kr 3.000 til Husseminar.
17.mai
Styret vedtok at det gis en garanti inntil kr 10.000 for et 17mai arrangement. Det forutsettes at arrangør er aktiv i
arbeidet med å skaffe inntekter. Det må fremlegges et
regnskap som viser utgifter og inntekter, før foreningen
kan gi dekning av garantien.

Døves Kulturdager 2011
Styret vedtok i februar å trekke seg om arrangør av Døves
Kulturdager i 2011, grunnet økonom og kapasitet framover
i foreningen. Norges Døveforbund ber oss om å tenke en
gang til. De bidrar med kr 75.000. Styret ber nåværende
Kulturdager komiteen om å undersøke om muligheter for å
gjennomføre kulturdager, samt utarbeide et budsjett da
daglig leder må søke om kulturmidler innen 3.mai og at
komiteen kommer med forslag til nye personer som
forespørres inn i komiteen. Komiteen har en frist til 20.april
2010.

VI ØNSKER DEG EN RIKTIG GOD PÅSKE!

SMS-REGISTRERING

Foreningen ønsker å sende ut sms meldinger til
medlemmer om hva som skjer av aktiviteter i foreningen
framover. Vi er i forhandlinger med et firma om en sms
løsning, men før det ønsker vi å samle sms numre, slik at
vi kan begynne med å sende ut.
Send oss gjerne ditt mobilnummer på epost: sms@odf.no
og du kan også registrere deg på en liste i foreningen.

LEIE LOKALER I DØVEFORENINGEN

Har du lyst å leie lokalene våre?
Utleiepriser: Vanlig pris Medlemspris (25 % rabatt)
Møterom
kr 1.000,- kr 750,Kursrom
kr 1.500,- kr 1125,Foreningssal kr 3.000,- kr 2250,Ta kontakt med daglig leder for nærmere opplysninger
vedr. leie av lokaler.

STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer ut i mai 2010, sammen med
sakspapirer til Hjelpefondets årsmøte i juni.
Frist for å sende stoff er 1.mai til seher@odf.no .
Nr. 1- 2010
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VÅR-QUIZ

VARIG TILRETTELAGT ARBEID
Torsdag 29.april Rycon informerer om deres
tiltak, VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid kl 19.00.

Fredag 16.april
kl 19.00 – 22.00, møt opp kl 18.30!

Norges Døveforbund arrangerer vår-quiz for
alle foreningene som ”foreningsmesterskap”
med mange gode og spennende spørsmål!
Spørsmålene sendes over mail, og så skal
foreningen i fellesskap besvare innen en
bestemt tidsfrist hver gang. Spørsmålene vil
dreie seg om døvesamfunnet / Norges
Døveforbund, verden, sport, politikk og mer! Det
er ikke lov å bruke elektroniske hjelpemiddel
som internett, mobil eller sms! Dere selv tar
med bøker, gamle Døves Tidsskrift og annet
skriftlig materiell.

Det er et arbeidstilbud for døve, tunghørte og
døvblinde med uføretrygd. Vi driver med fruktpakking,
montering, dekkhotell, kantinearbeid, renhold og
kopiering. Rycon vil gi informasjon og vise bilder i
døveforeningen.
Arrangør: Døves Frivillighetssentral og ODF.

SOSIAL KVELD
Fredag 7.mai sosial kveld
i døveforeningen fra kl 18.00.

3 flotte premier til 1., 2. og 3.plass.
Den foreningen som verver prosentvis flest nye
medlemmer denne kvelden, og den foreningen
som har prosentvis flest medlemmer tilstede får
ekstrapoeng!
Vi ber deg om å komme i god tid ca kl 18.30,
slik at vi kan forberede oss før første spørsmål
kommer i mail kl 19.00.

Lett servering og drikke selges. Åpent for alle.
Deltakere fra likemannskurs for eldre som har kurs i
Oslo 6.-8.mai, kommer også.
Arrangør: Seniorforening og ODF.

DØVE I TREDJE RIKET - BRITISKE DØVE KUNSTNERE GJENNOM TIDENE
Torsdag 27.mai har vi 2 foredrag i døveforeningen fra kl 18.00.

Jochen Muhs er fra Berlin, Tyskland og
skal forelese om ”Døve i tredje riket”.

John A. Hay er fra Storbritannia og skal forelese
om ”Britiske døve kunstnere gjennom tidene”.
Arrangør: ODF og Norsk Døvhistorisk Selskap.
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SOLVEIG LARSEN – 100 ÅR
Seniorforeningen hadde en flott bursdagsmarkering
av Solveig Larsen i døveforeningen onsdag
24.februar. Hun fylte 100 år 21.februar. Det ble
servert deilig marsipankake og kaffe til alle. Det
kom ca 50 personer.

Klipp fra lokalavisen Frogner/St.Hanshaugen 25.februar 2010

I døveforeningen fikk hun gratulasjonshilsener fra
Oslo Døves Seniorforening ved Jarle Lid og Svein
Sundkvist, Oslo Døves Kvinneforening ved Unni
Arnesen, Oslo Døveforening ved Vidar R. Sæle,
Norges Døveforbund ved Sissel Gjøen og Døves
Menighet ved Hege R. Lønning. Hun fikk flere
blomster i gave, og fra seniorforeningen fikk hun
100 rosestilker.
Bjørg Braathen, Jeanne Mehlum og Brynjulf
Dammen gikk til talestolen og mimret fra gamle
dager da de ble kjent med Solveig.
Solveig fortalte at hun hadde besøk av ordfører
Fabian Stang på dagen hennes, og hun fikk også
en gratulasjonshilsen fra Kong Harald. Solveig satte
stor pris å komme til døveforeningen og være
sammen med gamle venner da vi feiret dagen for
henne.

Solveig Larsen sammen med hennes gamle venninner siden hun ble kjent med dem for 60 år siden, da hun også traff sin
mann Johan Larsen i 1949. Fra venstre: Solveig Larsen, Hallgerd Wroldsen, Magnhild Handberg, Jeanne Mehlum, Sissel
Gjøen (Norges Døveforbund), Kari Dammen og Bjørg Braathen.
Nr. 1- 2010
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VANNSKADE PÅ SKAUG
Det ble oppdaget vannlekkasje fra 2.etg søndag 7.mars på feriehjemmet Skaug. Vannet har rent mye utover gulv og ned
til 1.etasje og til kjelleren. Det er mye vannskader overalt, men ikke i stua. Det er meldt fra til forsikringsselskapet, og
takstmann for hovedbygg har vært på befaring. Vi venter på en annen takstmann for innbo og løsøre. I og med at dette er
begynnende fase, er vi i dialog med forsikringsselskapet og vi venter rapporter fra takstmennene. Vi kommer derfor tilbake
med mer informasjon i neste nummer av bladet SeHer i mai. Vi er veldig lei for at dette har skjedd, og vi fikk sjokk da vi så
dette.

STENGT PÅ SKAUG I HELE 2010
Grunnet vannskader, er det nå besluttet at feriehjemmet Skaug stenges for hele 2010
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DØVES FRIVILLIGHETSSENTRAL I OSLO OG OMEGN.
Det går veldig bra med Døves frivillighetssentral etter at vi flyttet inn i ODF sine lokaler. Flere og flere kontakter
sentralen for å ta en prat om forskjellige ting. Det er også flere som trenger hjelp hjemme, for eksempel til å kaste en
gammel seng, støvsuge, skifte lyspærer eller lysrør på kjøkkenet, følge til aktivsenteret og mye mer.
Mange har ikke bil og kan derfor ikke kjøre til IKEA eller møbelbutikken for å hente nye reoler eller senger. Jeg
hadde vært takknemlig hvis dere som har bil, kan tenke dere å stille opp som frivillige og hjelpe til. Jeg har en liste
med frivillig, de fleste av disse er unge. Det er jo veldig bra å ha dem til å stille opp. Men jeg savner flere frivillige i
alderen mellom 30-60 år.
Det er fortsatt stort behov for å ha flere frivillig til å hjelpe med dataproblemer eller datakurs til vår mål gruppe. Vi
kan tilby å besøke dere hjemme for å løse problemer med deres datamaskin og evt. ta et kort kurs om pc.
Rycon AS kommer og forteller om sitt tiltak som heter VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid. De jobber med fruktpakking,
montering, dekkhotell, kantinearbeid, renhold og kopiering. Rycon forteller, og viser bilder fra bedriften – Torsdag
29. april kl. 19.00 i Nedre Voll Gate 5 -7 (ODF sine lokaler). Dere er hjertelig velkommen til å se / høre om det.
Conrad Svendsen Senter har nettopp kjøpt en arbeidsvirksomhet i Ytre Enebakk hvor de kløyver ved, lager paller
og selger materialer. De har også en koselig grillhytta hvor man kan spise ved bålet. Vi kan også ta en vandring
rundt sjøen. Der er det flott natur. Vi vil gjerne invitere deg til Ytre Enebakk torsdag 27. mai 2010. CSS har egen
minibuss slik at vi kan dra sammen fra ODF i Nedre Voll Gate kl. 10.00. Vi er tilbake igjen kl. 14.00.
Gi meg beskjed om du har lyst å bli med. Med hensyn til antall personer på bussen er sist frist innen 20. mai 2010.
Dere kan lese mer på www.signo/frivillig eller ta kontakt med meg på sms : 4023 0515 eller e-post:
niels.kristensen@signo.no

ÅPENT HUS OG KAFE I DØVEKIRKEN
Døves frivillighetssentral og Døvekirken samarbeider om å holde ”Åpent Hus” annenhver torsdag kl.11.00 – 14.00
med servert lunsj for alle som ønsker å komme. Vi har mange interessante foredragsholdere.
22. april
6. mai
20. mai
3. juni
17. juni

Marius Berge Eide forteller fra Bispedømmerådet.
Geir Helljesen forteller fra sitt liv i NRK
Svein Arne Peterson forteller om tur til Ungarn.
Grilling
Tur til Magnor / Morokulien eller Maihaugen, Lillehammer
Programmet er foreløping og kan endres.

Annenhver torsdag kl.14.00 – 18.00 har vi varmt mat og nystekt vafler.
Frivillighetssentralen, Rådgivingskontoret og Døvekirken arrangerer sosialt samvær for alle.
Velkommen til Døvekirkens menighet Oslo, Fagerborggata 12, 0360 Oslo
Nr. 1- 2010
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60PLUSS – AKTIVITETER VÅREN 2010
Tirsdag 6.april

Tur til Nydalen, langs Akerselva.
Møtes kl 11.00 ved Schous plass, på hjørnet mellom Trondheimsveien og
Thorvald Meyersgt.

Tirsdag 20.april

Tur fra Nydalen til Maridalsvannet / Frysja
Møtes kl 11.00 ved BI-skolen nær T-banestasjonen Nydalen.

Tirsdag 4.mai

Tur rundt Sognsvann
Møtes kl 11.00 ved T-banestasjonen Sognsvann.

Lørdag 8.mai

Historisk vandring med Odd-Inge Schrøder.
Møtes kl 14.00 utenfor Thon Hotell Slottsparken, som ligger ikke langt fra gamle
Døves Hus i Sven Brunsgt. Åpent for alle interesserte, også de under 60 år.

Tirsdag 1.juni

Tur til Hovedøya
Møtes kl 11.15 ved Vippetangen kai. Vi tar fergen kl 11.25 med forbehold om
ruteendringer. Ta med matpakke og drikke.

Onsdag 30.juni

Tur til Bygdøy og omvisning på lystslottet Oscarshall.
Møtes kl 10.45 utenfor døveforeningen, og vi går langs Frognerkilen til lystslottet
Oscarshall. De som ikke ønsker å gå, kan ta buss nr 30 til Bygdøy og gå av ved
Folkemuseum og møtes ved lystslottet Oscarshall kl 11.45.
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ÅRSMØTE I SENIORFORENINGEN

LÆR DEG Å SPILLE

BRIDGE
PÅ 1-2-3

Styre for 2010, samme styre som i 2009 da bildet ble tatt.
Fra venstre Per Chr. Larsen, Tove Hansen, Reidar
Brenden, Jarle Lid, Svein Sundkvist, Torstein Ekerbakke
og Unni Arnesen.
Med 56 stemmeberettigede medlemmer og 4 gjester tilstede, åpnet leder Jarle Lid det 39.årsmøte i døveforeningens
lokale. Jarle Lid ble valgt til å lede årsmøte og følgende
ble valgt: Harold Nielsen og Svein H. Sundkvist som referenter, desisorer Hallgerd Wroldsen og Oskar Nilsen, tellekorps Egil Haugen, Inger Lise Lid og Botolf Myrvold.
Dagsorden ble fulgt og beretningen, regnskapet/budsjettet
ble godkjent uten bemerkninger. Noen spørsmål ble stilt
og besvart.
Lovforslag § 4 årsmøte skal holdes hvert år i februar /
mars, ble vedtatt. Altså det som er nytt er ”mars” som
kommer i tillegg i lovteksten.
Forslag til retningslinjer for styret punkt 4 Utflukter/turer
der leder og kasserer betaler halv egenandel. Det ble vedtatt at også sekretær betaler halv egenandel.
Valget ble gjort på rekord tid og alle ble gjenvalgt som
følger:
Leder
Jarle Lid
Nestleder
Reidar Brenden
Sekretær
Svein H. Sundkvist
Kasserer
Torstein Ekerbakke
Styremedlem
Unni Arnesen
Varamedlem
Per Chr. Larsen
Varamedlem
Tove Hansen
Revisor
Velges av Oslo Døveforening
Bilagsrevisor
Helge Haugen
Turleder
Reidar Brenden
Medhjelper
Botolf Myrvold
Kulturkontakt
Brynjulf Dammen
Valgkomite
Leif Åsen,
Evy Solberg,
Finn Arnesen
Vararepresentant Harald Angeltvedt
SVSU

BRIDGE ER ET

UTFORDERENDE,

SPENNENDE OG

VARIERT SPILL
•
•
•
•
•
•
•

Ingen spill er like, hvert spill er en ny utfordring
Du konkurrerer både mot deg selv og motparten
Skjerpende - kreve logikk, samspill og konsentrasjon
En hobby som forener generasjoner
En hobby du kan dyrke helte året - helte livet
En hobby du blir utrolig glad i
Sosialt - du får mange nye venner i et positivet miljø

LES MER OM BRIDGE I NESTE SIDE!
Stikk innom Oslo Døves Bridgeklubb i døveforeningen på tirsdager kl 18-22.

Nr. 1- 2010
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Selv spillet går ut på at du sammen med din medspiller (makker)
skal ta så mange stikk som mulig. Et stikk består av ett kort fra
hver av spillerne. Første kort i hvert stikk bestemmer hvilken farge
(♣, ♦, ♥ eller ♠) som skal spilles, og en følger på i rekkefølge med
urviseren. Den spilleren som har lagt på det høyeste kortet i den
utspilte fargen vinner stikket. I bridge er esset det høyeste og
toeren det laveste kortet i hver farge. I hvert stikk kan du legge
hvilket kort du vil - høyt eller lavt - i den utspilte fargen.

SPILLETS IDÈ

21

23

25

Bridge er et kortspill for fire personer. Spillerne får
navn etter hvor de sitter rundt bordet, slik at Nord
spiller på lag med Syd, og Øst på lag med Vest. De
som sitter overfor hverandre danner et makkerpar,
og de to parene spiller mot hverandre. Vi spiller
med en vanlig kortstokk, og alle 52 kortene deles
ut. Hvert spiller får altså 13 kort hvert.

KORT OM BRIDGE

Konge = 3

Dame = 2

Knekt = 1

For eksempel: Nord har 14 poeng, og syd har 13. Til sammen har
Nord-Syd 27 poeng, og skal prøve å ta 10 stikk, Kontrakten er 10
stikk og Nord er spillefører. Motpartens oppgaver blir å forhindre
Nord Syd i å greie kontrakten.

Hvert spiller legger sammen sin egne poeng. Spillerne sier etter tur
hvor mange poeng de har. Det makkerparet med mest poeng til
sammen skal ta flest stikk, og den spilleren i paret med mest poeng
kalles spillefører. Trappen viser hvor mange stikk de skal prøve å
ta.

Ess = 4

Før selve spillet starter, skal makkerparet by hvor mange stikk de
kan ta. I bridge har man gitt de høye kortene poeng etter hvor stor
sjansen er for at de gir stikk. Et ess gir nesten alltid stikk, så esset
er verdt mest, 4 poeng. Kongen gir ofte stikk, men ikke så ofte som
esset, så kongen gir 3 poeng.

HVOR MANGE STIKK SKAL VU TA? - SE TRAPPEN OVER

En grunnregel i bridge - som i mange andre kortspill - er at du må
følge med et kort i samme farge som den utspilte fargen så fremt
du kan . Har du ikke den sorten som spilles, kan du spille akkurat
hvilket kort du vil i en av de andre fargene. Når dere har spilt ferdig
de 13 stikkene i hvert spill, regner dere ut hvor mange stikk hvert
par har fått og skriver ned resultatet. Deretter stokkes kortene og
en ny giv er klar.

27 10

29 11

33 12

♣

Q

♦ ♦ ♦ ♦

Q J 7 5

K 9 4

♥ ♥ ♥

A Q 8 3 2

♠ ♠ ♠ ♠ ♠

♣

♦

♥

♠

= 14

= 2

= 3

= 3

= 6

Finne ut mer om bridge på www.bridge.no/Laer-bridge.

Nå kan du de viktigste reglene i bridge. Ta fram kortstokken og
prøv.

SPILLET STARTER ved at spilleren til venstre for spillefører spiller
ut til første stikk. Nestemann (spilleførers makker) legger ned alle
sine 13 kort med bildesiden opp slik at alle kan se dem.Dette blir
blindemann. For resten av spillet er blindemann umyndiggjort, og
spillefører styrere både sine egne og blindemanns kort.

37 13

POENG STIKK

Q

♣

♦

5

4

♥

2

♠
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OSLO DØVEFORENING
132. ÅRSMØTE 2010
Lørdag 10.mars – Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.

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 2010)
10. Innkomne forslag (må være hovedstyret i hende senest 27.februar 2010)
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 2009 har adgang til årsmøtet. Det er ikke
mulig å betale medlemskontingent for 2009 på årsmøtet.

Velkommen!

Styret
132.ÅRSMØTE - 2010

Nr. 1- 2010
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PROGRAM – ÅRSMØTE 10. MARS 2010
Kl 12.00 Dørene åpnes. Kaffe/te
Kl 13.00 Årsmøtet starter
INNHOLD
Årsberetning

S. 13

Regnskaper

S. 21

Lovendringer

S. 30

Innkomne forslag

S. 35

Medlemskontingenten for neste år

S. 35

Budsjett

S. 35

Valg

S. 36

Vi spanderer kaffe/te og kake i pausen.

VALG 2010
Hvis det er noen som er interessert i å bli aktiv – ta kontakt med oss i valgkomiteen.
Valgkomiteen er Gunnar Løken, Tone-Britt Handberg og Eitan Zuckermann.
Varamedlemmer er Ronny Patrick Jacobsen og Thomas Flinterud.
12 Nr. 1- 2010

132.ÅRSMØTE - 2010

7. BERETNING FOR FORENINGEN, FERIEHJEMMET OG FELLESLEGATET
1. STYRETS SAMMENSETNING, KOMITEER O.A.
19.mars – 31.desember 2009

1.januar – 19.mars 2009

Hovedstyret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.varamedlem:
2.varamedlem:

Hovedstyret:
Leder:

Hege R. Lønning
Svein Arne Peterson
Dmitry Katsnelson
Maj-Lisbeth Marman
Sonja Myhre Holten
Thomas Flinterud
Gunnar Løken

Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.varamedlem:
2.varamedlem:

Hege R. Lønning
(studiepermisjon 10.9 – 30.11 2009)
Svein Arne Peterson
(Fungerende leder 10.9 – 30.11 2009)
Sonja Myhre Holten
Jon A. Vik
Solveig Uteng
Maj Lisbeth Marman
Mari Hol (valgt 27.08.09)

Bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet: Rolf Smenes

Bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet: Rolf Smenes

Revisor for underavdelingene:

Svein Arne Peterson

Revisor for underavdelingene:

Svein Arne Peterson

Lovkomite:

Tone-Britt Handberg
Odd-Inge Schröder
Camilla Rae Høiberg

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

Eiendomsstyre:

Ikke valgt

Feriehjemsutvalg:

Astrid T. Bø
Andreas Fjelde
Børre Roås
Pia Schröder
Jan Åge Bjørseth
Per Christian Dahl
Eva Roås

Feriehjemsutvalg:

Andreas Fjelde
Børre Roås
Pia Schröder
Eva Roås

Kulturutvalg:

Ikke valgt

Kulturutvalg:

Ikke valgt

Døvehistorieutvalg:

Karl Fr. Robertsen
Trine S. Austbø

Døvehistorieutvalg:

Karl Fr. Robertsen
Trine S. Austbø

Foreldreutvalg:

Beata Slowikowska
Daniela M. Roos
Morten S. Brynhildsen

Foreldreutvalg:

ikke valgt

Flerkulturelt utvalg:

Grace Wing-Sum Ho
Maqsood Riaz
Faduma Yusuf Hassan
Ramize Salihu

Flerkulturelt utvalg:

Grace Wing-Sum Ho
Maqsood Riaz
Faduma Yusuf Hassan
Ramize Salihu

Teaterutvalg:

Brynjulf Dammen
Petter Noddeland

Teaterutvalg:

Ikke valgt

Jubileumskomite:

Mira Zuckermann
Torill Lorentzen
Dag J. Lindeberg
Britta Wold
Liv Eva Stø

Visjonsutvalg:

Dag J. Lindeberg
Sonja Myhre Holten
Sissel Gjøen
Hege R. Lønning

Visjonsutvalg:

Dag J. Lindeberg
Sonja Myhre Holten
Sissel Gjøen
Hege R. Lønning

Valgkomite:

Dag J. Lindeberg
Mari Hol
Oskar Nilsen
Hallgerd Wroldsen
Eva Roås

Valgkomite:

Gunnar Løken
Tone-Britt Handberg
Eitan Zuckermann
Ronny Patrick Jacobsen
Thomas Flinterud

1.varamedlem:
2.varamedlem:

P.s. Viser til årsmøtevedtak, hvor styret fikk fullmakt å oppnevne utvalg og
medlemmer til utvalgene. Styret besluttet å legge ned alle utvalgene, bortsett
fra feriehjemsutvalget. Styret opprettet et kulturutvalg som skulle koordinere
aktiviteter som tidligere foreldreutvalg, teaterutvalg osv hadde, men fordeler
oppgaver til flere. Mange ble spurt, men ingen har sagt seg villig til å sitte i
kulturutvalget. Flerkulturelt utvalg har fungert for seg selv.

1.varamedlem:
2.varamedlem:
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2. ADMINISTRASJON
Oslo Døveforening har hatt kontorer i Nedre Vollgate 5-7.
Ansatte pr. 31.12.2009:
Daglig leder:
Vidar R. Sæle (100%)
Tegnspråkinstruktør: Keir A. Evjen (100%)
Star Renhold var engasjert for renhold av foreningens lokaler.
Regnskapsassistanse AS fører foreningens regnskap og revisor er Deloitte (v/statsutorisert revisor Roar Inge Vadheim).
Vi leier lokalene av Nedre Voll gate 5 AS og betalte en husleie på kr 762.479 for 2009. TV-avtalen er sagt opp hos
Hafslund, og grunnet bindingstid kunne vi ikke si opp hele avtalen, dvs internet og tv. Vi fikk redusert kostnader fra kr
4.750 + mva ned til kr 3.500 + mva pr måned ved at vi deler passiv bølgelengde med en annen leietaker i huset. Avtalen
har en bindingstid som går ut i august 2011.

3. INTERNE MØTER
Det har i perioden vært holdt 12 styremøter og behandlet 100 saker. Mellom styremøtene har arbeidsutvalget, bestående
av leder, nestleder og daglig leder forberedt saker til styremøter og drøftet fortløpende saker.
Årsmøte ble holdt 19.mars 2009 med 42 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ekstraordinært årsmøte ble holdt
27.august 2009, der valg av 2.varamedlem ble gjennomført.
Medlemsmøter ble avholdt 29.januar (Visjon for ODF), 4.juni (Besøk av forbundsleder Hanne Kvitvær og drøfting om
org.struktur i NDF og foreninger, 29.oktober (Kort informasjon om Landsråd og Ny-giv seminar + temakveld) og
5.november (Avlyst grunnet sykdom da vi skulle få info om hva som skjedde på Landsråd og ny giv seminaret, men
temakveld ble gjennomført). Annonserte medlemsmøter 5.februar, 12.februar og 23.april ble avlyst grunnet få som kom.
Representasjonsmøtene ble avholdt 27.august og 26.november.

4. MEDLEMSSTATUS
Dødsfall
I løpet av året 2009 har Lindis Sørhaug Asklund og Arvid Fredriksen gått bort.
Status pr 31.12.2009
Totalt hadde vi 484 medlemmer. Medlemsmassen fordeler seg slik: 468 hovedmedlemmer, 16 støttemedlemmer, hvorav
er 396 medlemmer døve og 88 medlemmer hørende. Av 484 medlemmer bor 106 medlemmer i Akershus fylke og 378
medlemmer i Oslo kommune.
Satser for kontingent
Satser for medlemskontingent hos Norges Døveforbund er kr 350 for hovedmedlem, hvorav kr 200 går til foreningen. Kr
250 for ungdom (13-26 år), hvorav kr 100 går til foreningen. Kr 100 for barn (0-12 år), hele beløpet går til foreningen. For
støttemedlemmer i foreningen er det kr 300,-.
Statistikk
Av totale medlemmer i foreningen, er det 58 % kvinner og 42 % menn som er medlemmer. Flest medlemmer er i alderen
51-66 år.
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5. REPRESENTASJON
- HMS-kurs for arbeidsgivere 13.-15.mars I Lørenskog i regi av Norges Døveforbund. Maj Lisbeth Marman deltok.
- Møte med varaordfører Aud Kvalbein 11.juni. Daglig leder Vidar R. Sæle hadde et møte med henne vedr.
Tilskuddsrdningene innenfor helse/sosial og kultur.
- Feriehjemmet Skaug 75 årsjubileum, 13.juni. Jon A. Vik, Solveig Uteng og Daglig leder Vidar R. Sæle
representerte foreningen.
- Mottakelse hos Rådgivningskontoret for hørselshemmede 18.september i deres nye lokaler på St.Hanshaugen.
Hege R. Lønning representerte foreningen.
- Seminar om 60pluss 13.oktober. Vidar R. Sæle deltok.
- NY giv 3 og Landsråd 30.oktober – 1.november, Jon A. Vik, Solveig Uteng og Maj Lisbeth Marman representerte
foreningen.
- Deputasjon Oslo kommune: Svein Arne Peterson og Vidar R. Sæle hadde møte med helse- og sosialkomiteen
2.november i forbindelse med budsjett for 2010, grunnstøtte og kulturmidler.
- Seminar, fra sykt til sunt – Angst som drivkraft. Erfaringer fra selvhjelpsarbeid i et helseperspektiv 19.november.
Vidar R. Sæle deltok.
- Bli Bedre – nettverksmøte for tegnspråkinstruktører (BB): Keir Evjen har deltatt på BB-møter 16.januar på ISP,
Universitetet i Oslo, 17.april i døveforeningen og 11.september på Conrad Svendsens senter. Vidar R. Sæle deltok
4.desember på Gaustad (Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse).

6. KURSVIRKSOMHET
Tegnspråkkurs
Kurstype

Antall deltakere

Antall deltakere

Antall kurstimer

Antall kurs

Våren

Høsten

Nivå 0

26

30

96

4

Nivå 1

20

17

72

3

Nivå 2

8

6

48

2

Nivå 3

8

5

48

2

Sum i alt

62

58

264

11

I alt var det 120 kursdeltakere og 11 tegnspråkkurs som ble gjennomført i 2008. (I 2008 var det 133 kursdeltakere og 14
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

Antall deltakere

Antall deltakere

Våren

Høsten

Antall kurstimer

Styreseminar

10

15

Håndarbeidskurs for seniorer

18

30

Teaterkurs for kvinner

4

Sum i alt

4

37
28

82

I alt var det 32 kursdeltakere og 4 kurs som ble gjennomført i 2009. (I 2008 var det 40 kursdeltakere og 4 kurs som ble
gjennomført.)
Styreseminar
Styret og ansatte var på styreseminar på Jevnaker 14.-16.august. Hovedtema var Oslo Døveforening i framtiden –
hvordan engasjerer vi medlemmene i foreningen? Vi drøftet utvalgsstruktur, valgdebatten 11.9 og visjonsarbeidet.
132.ÅRSMØTE - 2010
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Håndarbeidskurs for seniorer
Seniorforeningen hadde håndarbeidskurs annenhver onsdag, høsten 2009. Alle lærte å lage forskjellige ting, som
nissebarn, strikkestrømpebarn og toving av ull. Det ble mange fine juleting, som seniorforeningen solgte på sin julemesse
6.desember.
Teaterkurs for kvinner
Kvinneforeningen hadde et teaterkurs for kvinner, hvor alle lærte å lese fra manus, øve replikker og finne fram kostymer
som passer til et teaterstykke. De viste teaterstykket ”Womanshow” i døveforeningen 7. og 8.mars i forbindelse med
kvinnedagen. Instruktør var Ronny Patrick Jacobsen.

7. ØKONOMI / TILSKUDD
Foreningen har i 2009 fått følgende tilskudd:
Oslo kommune:
•
Kr 350.000 (250.000 + ekstra bevilgning fra bystyret kr 100.000) i grunnstøtte fra helse- og velferdsetaten
•
Kr 20.000 til flerkulturell virksomhet fra Enhet for mangfold og integrering
•
Kr 22.000 til integrerte tiltak, arbeidsliv fra Enhet for mangfold og integrering
•
Kr 5.000 i frivillighetsmidler fra Bydel St. Hanshaugen
Akershus fylkeskommune:
Kr 22.000 er fordelt med kr. 12.000 til drift og kr. 10.000 til tiltak vedr. likemannskurs for eldre døve og
organisasjonsstruktur og prioriterte oppgaver – visjon for Oslo Døveforening.
Norges Døveforbund:
•
Kr 7. 638 til foredrag
•
Kr 1.000 i kulturmidler til 75 årsjubileumsfeiringen til feriehjemmet Skaug
•
Kr 15.000 i likemannsmidler, flerkulturell arbeidsliv
•
Kr 64.364 fra NDFs studieorganisasjon (kurs for døve og tegnspråkkurs)
•
Kr 35.000 Frifond for barn og ungdom for 2009/2010 skoleåret. Av midlene er det brukt kr. 3.677,96.
Resten, kr. 31.322,04 er overført til 2010.
ODFs Felleslegat:
Kr 15.160.
Oslo Idrettskrets:
Kr 36.000 til 60+ til trim og sosiale aktiviteter.
Grasrotandelen:
Kr 23.822,53 er mottatt av Norsk Tipping.
Norgesautomaten:
Kr 213.199,13 er mottatt fra Norgesautomaten, hvorav kr. 26.207,99 var øremerket til aktiviteter.
Ullmax:
Vi får provisjon ved salg av Ullmax-varer eller via 2 annonser på websiden vår.
Skatteetaten:
Vi har fått godkjent mva-fritt til å trykke bladet SeHer, og fikk refusjon av mva de siste 3 år i alt kr 27.217,50.
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8. KULTUR
Det er gjennomført følgende kulturtiltak i 2009:
- Bokklubb – det er gjennomført månedlige treff i bokklubben.
- Tegnspråkbrukertreff – 18.januar (16 voksne og 11 barn) og 28.februar (3 familier).
- Nissefest – 13.desember (45 voksne og 44 barn).
- Juniortreff – 13.januar og 10.februar.
- 17.mai – Bridgeklubben hadde ansvar for 17.mai arrangementet i døveforeningen, og det var over 100 besøkende.
- Rorbua: På Rorbua i Aker brygge, reserverte vi 3 bord på fredager i juli og august mens døveforeningen var
sommerstengt.
- Døves Kulturdager: Årets Døves Kulturdager fant sted 4.-6.desember i Oslo i regi av Norges Døveforbund.
Bridgeklubben bidro med lynkurs i bridge 5.desember på Høgskolen i Oslo, Bislett og seniorforeningen hadde
julemesse 6.desember i døveforeningen. Foreningen hadde egen stands på julemessen, hvor vi solgte varer fra
Ullmax og andre ting.
- Døves Dag: I samarbeid med Døves menighet var det planlagt en busstur til Notodden og Kongsberg søndag 27.
september, men det ble avlyst grunnet få påmeldte.
- Babycafe: Rådgivningskontoret for hørselshemmede fikk lov å låne våre lokaler gratis, og de har hatt babycafe-treff
både på våren og høsten 2009.
- Valgdebatt – 11.september. Vi hadde paneldebatt med politikere i foreningen i forbindelse med Stortingsvalget.
Valgdebatten var spennende og nyttig for begge parter.
Temakvelder:
- 28.januar, ”Bildetelefon” ved Niels Kristensen og Erling Krohn fra Vision ANS. 15 personer.
- 26.mars, ”Studietur til døvemuseum og arkiver i Europa og Amerika” ved John A. Hay med 30 personer.
Gjennomført i samarbeid med Norsk Døvehistorisk Selskap.
- 10.september, ”Å være foreldre med ungdom i huset”, besøk fra Robust med 30 personer. Gjennomført i
samarbeid med Rådgivningskontoret for hørselshemmede
- 24.september, ”Investering i aksjer, fond og andre verdipapirer” med 25 personer.
- 15.oktober, ”Familieliv på tvers av generasjonene, en kveld for besteforeldre, foreldre og andre som er
interessert i familieliv” med 35 personer. Gjennomført i samarbeid med Rådgivningskontoret for hørselshemmede.
- 29.oktober, ”Døvehumor” ved Odd-Inge Schrøder. 18 personer.
- 5.november, ”Informasjon om tolketjenesten i Oslo og Akershus”. 13 personer.
Døves Kulturdager 2011. Komiteen hadde ett møte i 2009, og består av Hege R. Lønning, Sonja M. Holten, Maj Lisbeth
Marman og Ronny Patrick Jacobsen.

9. INFORMASJON
Webside
Oslo Døveforening har egen hjemmeside, statistikk over besøkende i www.odf.no:
2006: 83.342 – 2007: 141.357 – 2008: 137.159 – 2009: 65.386
Facebook
Vi har opprettet egen gruppe Oslo Døveforening i www.facebook.no, og der kan våre medlemmer følge med hva som
skjer i foreningen. Ca. 240 er medlemmer der.
Se Her
Det ble utgitt 3 numre i 2009 med et samlet sidetall på 76 (72 sider i 2008). Et av bladene var inkludert årsberetning med
regnskaper etc. Redaktør var Vidar R. Sæle og Gunnar Løken hadde ansvar for lay-out. Bladet ble trykket hos Oslo
Kopisten AS, og vi har en bladavtale med Posten.

132.ÅRSMØTE - 2010

Nr. 1- 2010

17

10. LIKEMANNSARBEID
Likemannskurs for eldre døve
I samarbeid med Oslo Døves Seniorforening ble det gjennomført 4 dagers kurs med 70 deltakere.
7.oktober om Ruter ved Mari Sophie Fosjord Hveem fra Ruter AS, 21.oktober om den nye influensaen ved lege Siri
Helene Hauge fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt, 4.november om 60pluss ved Vidar R. Sæle og 2.desember om
Døvehumor ved Odd-Inge Schrøder.
Likemannsarbeid for døve innvandrere, arbeidsliv
Prosjektet Flerkulturelt arbeidsliv er å jobbe med:
•
Tiltak som kan styrke kunnskap om arbeidsliv blant flerkulturelle
•
Å lage møteplasser for å kunne utveksle erfaringer og kunnskap
•
Å ha samarbeid med frivillige organisasjoner og instanser innen skole- og arbeidsliv
•
Arbeidsområde: Oslo og Akershus
Det er gjennomført 2 møteplasser 19.september og 24.oktober. Vi har bidratt og deltatt i Norges
Døveforbunds Arbeidslivsseminar 27.-29.november. Det er gjennomført et oppfølgingsseminar på
Oslo Voksenopplæringssenter på Skullerud 1.desember for å evaluere prosjektet og
arbeidslivsseminaret med tilbakemeldinger fra flerkulturelle fra Oslo og Akershus som deltok på
arbeidslivsseminaret. Oppfølgingsseminaret var svært nyttig.
Likemannsutvalget har bestått av prosjektleder Vidar R. Sæle, Bjørn A. Kristiansen (Norges
Døveforbunds arbeidslivsutvalg), Gianni Zullo (Rycon AS), Marit Kjus Garden (Oslo
Voksenopplæringssenter Skullerud, avd. for hørselshemmede) og Niels Kristensen fra Døves
Frivillighetssentralen.
Likemannsarbeid—arbeidsliv
Torill Lorentzen og Svein Sundkvist er arbeidslivskontakter for ODF. Døve kan ta kontakt med dem om det som angår
arbeidslivet. Dette er et prosjekt i regi av NDF. Torill Lorentzen, Svein Sundkvist og daglig leder Vidar R. Sæle deltok på
miniseminar for arbeidslivskontakter i regi av Norges Døveforbund i Oslo 5. – 6. september.

11. FLERKULTURELLE TREFF
Flerkulturelt utvalg har bestått av Maqsood Riaz (leder), Grace Wing-Sum Ho, Ramize
Salihu, Shafia A. Ali, Usman Muneer, Tuba Karimi og Ajan A. Dallabe.
Målet med flerkulturelle treff for døve, er at døve innvandrere, flyktninger og asylsøkere
skal føle seg ”hjemme” og være trygg i miljøet og komme i kontakt med andre døve
innvandrere som har felles erfaringer, opplevelse, etc. Vi opplever at norske døve som er
med på tiltakene, har stor glede av å bli kjent med flere døve innvandrere og få større
forståelse og kunnskap av ulike kulturer, religion osv. Døve innvandrere har gitt uttrykk for
at de setter stor pris på en flerkulturell virksomhet der både innvandrere og nordmenn
møtes sammen i et tegnspråklig miljø.
Aktivitetstiltak som er gjennomført i 2009:
- Flerkulturelt treff 17.januar; viste vi filmen ”Sweet Nothing in My Ear”. Filmen var på amerikansk tegnspråk. 27
personer kom.
- Kvinnetreff 28.februar, planen var å møte kvinner ute i byen på en cafe. Men det kom bare 2 personer.
- Flerkulturelt treff 14.mars, hadde vi en presentasjon av utenlandske klær og hvorfor det ser slik ut. Om fordommer
og ulike kultur. Tema var: Costoni Demo – ”klær”. 25 personer kom.
- Østfoldbadet i Askim 25.april. 8 personer ble med, og alle hadde det artig. For mange var det første gang de deltok i
svømming.
- Tusenfryd 6.juni. 23 personer var med. Vi nådde flere ungdommer som var med, og alle hadde det gøy sosialt
sammen.
- Bø Sommerland 25.juli. 9 personer var med. For dem var det fint å oppleve sosialt sammen og se annet sted som i
Bø i Telemark.
- Eid Mubarak 26.september. 25 personer deltok, og det var første gang vi arrangerte muslimsfest i døveforeningen.
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Det var svært vellykket.
- Flerkulturelt julebuffet 14.november. 28 personer deltok. Det var hyggelig sosialtreff med utenlandske mat på buffetbordet og presentasjoner hvem vi er.
- Kino 7. og 20.november. I alt deltok det 35 personer. For mange var det første gang de var på kino. De så på filmene
Ponyo, A Christmas Carol og 2012. Etter filmen var det sosialt treff og de pratet om filmen hva de hadde sett etc.

12. 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 22 aktivitetstiltak med 173 kvinner og 265 menn, sum i alt 438 personer har deltatt totalt på alle
aktivitetene.

13. FERIEHJEMMET SKAUG
Feriehjemsutvalget har hatt 2 møter. På møtene ble det diskutert for det meste/bl.a. reparasjon av taket i stuen og
forberedelsen til den store dagen - 75 års jubileum som var en kombinasjon av sommerfest og 75 års fest. Utvalget bestod
av Andreas Fjelde (leder), Børre Roås (utleievirksomhet og kasserer), Per Christian Dahl, Pia Schrøder, Eva Roås og Jan
Åge Bjørseth (gikk av i høsten).
Dugnad
Taket ble revet i stuen, og vi har rettet og justert opp et nytt tak. I tillegg ny H-form stålbærebjelke. Det tok tid og
krevende arbeid pga få folk til dugnad. Resultatet ble vellykket og det er blitt veldig fint i stuen. Alle som kom til Skaugs 75
års fest, ga mye skryt av den nye stuen. Det er alltid hyggelig å høre fra andre medlemmer. Tusen takk til de som var med
på dette "tak"-dugnaden.
75-årsjubileum
I forbindelse med 75 års jubileum var det svært vellykket, og vi var heldige med været! Mange medlemmer har funnet
veien til Skaug og var med på å feire 75 års jubileumet. Vi fikk et godt minne da vi ble overrasket over besøket av MC
motorsykkel-gjengen på besøk - på selveste jubileumsdagen. Gøy for folkene. Tidligere i programmet var det et foredrag
av Odd Inge Schrøder – som fortalte om Skaugs historie. Vi fikk flotte gaver av Oslo Døveforening, kr 10.000 til flatskjerm
TV, gavepenger fra gjester på festen 2600,- og vi ble rørt av givergleden - tusen takk til de som har stor hjertet til å gi
støtte til Skaugs virksomhet, og den populære utlodningen kom på kr 4000. Norges Døveforbund ga oss en flott vase og
blomster. Vi i feriehjemsutvalget ble så glade og tusen takk for de flotte gavene.
Andre arrangementer og utleievirksomhet
Rekefesten ble avlyst pga få påmeldte. Angående utleievirksomhet og private gikk det som forventet. Det ble mindre enn i
fjor, og vi kan si at det er dvaletid, og forhåpentligvis blir det bedre i fremtiden. I sommeren var det fullt i de 2 første ukene,
tredje uke halvparten, og fjerde uken var det så lite gjester på Skaug. Det ble utleid til 4 firmaer og 3 private.

14. FELLESLEGATET
Styret for Felleslegatet bestod av Hege R. Lønning (leder), Svein Arne Peterson, Sonja M. Holten, Jon A. Vik, Solveig
Uteng og varamedlemmer Maj Lisbeth Marman og Mari Hol.
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 2009.
Utdeling ble gjort etter fastsatte prosenter i følge Felleslegatets vedtekter med utdeling til eldresaken (Oslo Døves
Seniorforening), Oslo Døveforening og Oslo Døves Kvinneforening. For ”Hjelp til utdannelse av døve”, ble det utdelt
midler til en person i 2009.
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15. SLUTTORD
I 2009 har styret vært opptatt av å tenke fremover når det gjelder foreningens lokaler, og å sikre foreningens drift
økonomisk. 2009 har vært et år med et realistisk budsjett, der vi har budsjettert med inntekter vi faktisk får inn og ikke
urealistiske inntekter. Vi bruker dessverre fortsatt uttak fra Hjelpefondet for å dekke inn underskuddet i ODF.
Vi har hatt noe mer kontakt med saksbehandlere og politikere i Oslo kommune for å forstå ODFs rolle for Oslo sine
borgere, som også er oss døve. Målet er å få økt tilskudd fra kommunen for å være deres talerør og tilrettelegger for døve
i Oslo, slik at døve i Oslo også får det tilbudet de skal ha fra Oslo kommune.
2009 har vært et år med høy aktivitet til tross for økonomien, og dette er takket være våre tillitsvalgte og andre som gjør
en stor innsats for Oslo Døveforening! Uten dere ville ikke ODF kunne leve videre!

Hege R. Lønning (sign.)
Leder

Svein Arne Peterson (sign.)
Nestleder

Sonja Myhre Holten (sign.)
Styremedlem

Jon A. Vik (sign.)
Styremedlem

Solveig Uteng (sign.)
Styremedlem

Maj Lisbeth Marman (sign.)
1.varamedlem

Mari Hol (sign.)
2. varamedlem

HANDLE BLOMSTER PÅ TEGNSPRÅK I OSLO
Cathrine`s hobby & blomsterverksted har byttet adresse da vi får bedre muligheter i Kværnerbyen.
Kværnerbyen ligger rett ved sentrum, ca 6 minutter fra sentrum. Gode parkeringsmuligheter.
Medlemmer i ODF får 20 % rabatt på alt i butikken.
Vi har fått mange spennende gode produkter til butikken:
- Løiten Lys (kvalitets lys som lages på Løten i Norge)
- Servietter
- Hobby ting
- Blomster og planter
- Potter og vaser

Cathrine`s hobby & blomsterverksted

Vi har dekoratør som reiser ut og hjelper med og dekorer festlokaler og kirke.
Med alt dette håper vi kan hjelpe dere med en fantastisk handle opplevelse i stor fin butikk på Kværnerbyen. Siden lokalet er helt
nytt, så må det gjøres ting klart der, derfor vil vi komme tilbake med åpnings dato rett før påske. Det vil komme informasjon i
hjemmesiden til døveforeningen, www.odf.no.
Vi vil komme med et åpningstilbud på lys og blomster.
Cathrine’s hobby & og blomsterverksted
Web: www.cathrinesblomsterverksted.no -- E-post: cathrines_blomsterverksted@hotmail.com -- tlf / sms 934 81 551

Vi ønsker dere en riktig god påske.
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8. REGNSKAP FOR FORENINGEN, FERIEHJEMMET OG FELLESLEGATET
RESULTATREGNSKAP FOR OSLO DØVEFORENING
2009

2008

627 066
1 892 503
2 519 569

577 886
2 515 438
3 093 324

37 363
919 009
39 390
79 890
1 407 033
2 482 685

17 215
951 420
0
0
2 207 873
3 176 508

36 883

-83 184

716
28
744

5 650
108
5 758

0
0

1 309
1 309

744

4 449

37 628

-78 735

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

37 628

-78 735

ÅRSRESULTAT

37 628

-78 735

Overføringer annen egenkapital
Fremføring av udekket tap

0
37 628

4 935
-83 670

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

37 628

-78 735

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

2
2

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
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BALANSE FOR OSLO DØVEFORENING
2009

2008

135 000
135 000

135 000
135 000

2 975
2 975

2 975
2 975

137 975

137 975

37 828

400

70 892
43 471
114 363

206 717
0
206 717

243 800

396 794

SUM OMLØPSMIDLER

395 991

603 910

SUM EIENDELER

533 966

741 885

Opptjent egenkapital
Udekket tap
Sum opptjent egenkapital

-46 042
-46 042

-83 670
-83 670

SUM EGENKAPITAL

-46 042

-83 670

Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

8 875
8 875

69 448
69 448

SUM LANGSIKTIG GJELD

8 875

69 448

47 441
65 101
274 283
184 308

28 521
93 818
358 013
275 754

SUM KORTSIKTIG GJELD

571 133

756 107

SUM GJELD

580 008

825 555

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

533 966

741 885

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
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

1

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL

GJELD
LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Annen kortsiktig gjeld
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NOTER TIL REGNSKAP FOR OSLO DØVEFORENING
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 31.12.09 utgjorde kr 31 082,-, skyldig skattetrekk 6. termin
2009 beløp seg til kr 30 210,-.
Note 2 - Lønnskostnad
I år
787 896

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Refusjon sykepenger og lønnstilskudd
Totalt

114 600
13 952
8 000
-5 439
919 009

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

ODF har gjennomsnittlig sysselsatt 2 årsverk i løpet av året.
Lønn og godtgjørelse til daglig leder: kr 466 353,-.
Honorar til revisor:
Det er bokført honorar til revisor med kr 23 235,-.
ODF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning og har innført OTP.
Oslo 12. mars 2010
Hege R. Lønning (sign.)
Leder

Svein Arne Peterson (sign.)
Nestleder

Solveig Uteng (sign.)
Styremedlem

Sonja M. Holten (sign.)
Styremedlem

Maj Lisbeth Marman (sign.)
1.varamedlem

Mari Hol (sign.)
2.varamedlem
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Jon A. Vik (sign.)
Styremedlem
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ÅRSBERETNING TIL REGNSKAP FOR OSLO DØVEFORENING
Virksomhetens art og sted
Oslo Døveforening (ODF) er en interesseforening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Foreningen er tilsluttet
Norges Døveforbund. Foreningen ivaretar medlemmenes sosiale og kulturelle interesser. Foreningen representerer de
tegnspråkliges interesser overfor myndighetene og samfunnet for øvrig i foreningens distrikt og arbeider politisk for
samfunnsmessig likestilling.
Foreningen har kontor og driver virksomheten fra leide lokaler i Nedre Voll gate 5, 0158 Oslo.
Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet til Oslo Døveforening viser totale inntekter på kr 2.519.569, og totale kostnader på
kr 2.482.685 som inkluderer regnskap for foreningen og feriehjemmet. Årsresultatet viser kr 37.628
og egenkapitalen viser negativ med kr 46.042.
Vi viser til årsmeldingen, hvor organisasjons stilling og virksomhetens resultat er beskrevet i detalj form.
Fortsatt drift
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetningen.
Arbeidsmiljø
Det har ikke vært ulykker eller skadetilfeller i 2009.
Likestilling
I hovedstyret sitter 5 kvinner og 2 menn, og blant ansatte er det 2 menn og ingen kvinner. Det er ikke iverksatt eller
planlagt spesielle tiltak for å fremme likestillingen. Etter styrets oppfatning følger foreningen loven om likestilling mellom
kjønnene, og driver ikke forskjellsbehandling.
Påvirkning av det ytre miljø
Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.
Oslo 12.03.2010

Hege R. Lønning (sign.)
Leder

Svein Arne Peterson (sign.)
Nestleder

Sonja M. Holten (sign.)
Styremedlem

Solveig Uteng (sign.)
Styremedlem

Maj Lisbeth Marman (sign.)
1.varamedlem

Mari Hol (sign.)
2. varamedlem
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Jon A. Vik (sign.)
Styremedlem

AVDELINGS REGNSKAP FOR FORENINGEN
2009

DRIFTSINNTEKTER

2008

Budsjett 2010

80 560,16
-665,70
2 000,00
8 431,00
3 839,00
186 991,14
0,00
9 830,00
0,00
249 900,00
540 885,60

67 083,26
2 303,00
2 000,00
15 330,00
17 581,21
126 199,35
0,00
6 612,00
12 900,00
252 150,00
502 158,82

80 000,00
2 000,00
2 000,00
8 000,00
2 000,00
150 000,00
100 000,00
3 000,00
0,00
250 000,00
597 000,00

Medlemskontingent
NDF Studieorganisasjon
Grunnstøtte fra Oslo kommune
Flerkulturell tilskudd fra Oslo kommune
Kulturaktiviteter
Foredrag
Likemannsmidler
Frifond for Barn og ungdom
Tilskudd fra Helse og Rehabilitering
Tilskudd fra ODFs felleslegat
Tilskudd Hjelpefondet
Ekstra ord. tilskudd Hjelpefond
Akershus fylkeskommune
Legater / Fond
Andre tilskytere
Andre inntekter
Sum annen driftsinntekt

89 100,00
64 364,00
350 000,00
42 000,00
0,00
7 638,00
15 000,00
18 345,50
0,00
15 160,00
900 000,00
0,00
22 000,00
0,00
67 973,93
191 315,41
1 782 896,84

88 100,00
49 997,00
250 000,00
30 000,00
10 960,00
12 665,00
30 000,00
7 332,46
105 000,00
13 817,00
900 000,00
750 000,00
20 000,00
0,00
34 719,32
57 978,47
2 360 569,25

89 000,00
50 000,00
350 000,00
40 000,00
0,00
3 000,00
7 000,00
30 000,00
0,00
9 400,00
900 000,00
0,00
22 000,00
261 300,00
20 000,00
35 000,00
1 816 700,00

SUM DRIFTSINNTEKTER

2 323 782,44

2 862 728,07

2 413 700,00

401 020,45
266 953,81
0,00
0,00
88 361,67
-8 204,75
115 757,05
-1 156,88
2 765,00
36 000,00
13 951,78
6 000,00
49 952,00
-55 952,00
8 000,00
0,00
-5 439,00
918 009,13

292 442,90
232 764,09
14 830,00
301 773,22
0,00
104 074,67
121 081,00
1 007,71
2 895,00
36 000,00
17 160,33
7 333,00
0,00
-7 333,00
10 333,00
-40 184,00
-142 758,00
951 419,92

370 000,00
265 000,00
0,00
0,00
76 200,00
0,00
110 000,00
0,00
3 000,00
36 000,00
15 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
881 200,00

Leieinntekter lokaler
Ullmax
Abonnement SE HER
Brusautomat
Tilstelninger
Lotteriautomat
Bingo
Egenandel aktiviteter
Egenandel PAFF
Tegnspråkkurs
Sum salgsinntekt

DRIFTSKOSTNADER
Daglig leder
Tegnspråkinstruktør
Kantinemedarbeider
Aktivitetsleder/kulturarbeider
Feriepenger - utbetalt
Feriepenger - avsetning
Arbeidsgiveravgift
Avsetning arbeidsgiveravgift
Yrkesskadeforsikring
Livrenteforsikring
OTP-pensjon
Fri telefon
Annen fordel i arbeidsforhold
Motkonto fordeler
Annen oppg.pl. godtgjørelse
Annet lønnstilskudd
Refusjoner av sykepenger
Sum lønnskostnader

Bla til nest sider Î
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Møter/representasjon
Styremøter
Andre møter
Driftskostnader
Telefon
Bibliotek
Kontorrekvisita
Datakostnader
Web-kostnader
Kontingenter
Porto - mva-ref.
Gaver
Advokathonorar - mva-ref.
Regnskapshonorar - mva-ref.
Revisjonshonorar - mva-ref.
HSH-kontingent
Kopiering
Andre administrasjonskostnader
Sum administrasjonskostnader

2009
3 281,75
12 923,96
5 677,00
8 306,85
9 341,07
2 920,00
11 246,48
5 393,00
61 533,75
1 930,00
23 670,73
11 010,00
17 100,00
50 026,90
23 235,00
5 000,00
5 416,25
33 230,68
291 243,42

2008
34 765,65
0,00
0,00
125 451,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 903,49
0,00
0,00
77 184,38
32 193,75
5 000,00
0,00
16 315,39
315 813,71

Budsjett 2010
2 500,00
15 000,00
6 000,00
8 000,00
10 000,00
3 000,00
10 000,00
20 000,00
60 000,00
2 000,00
30 000,00
0,00
0,00
65 000,00
30 000,00
5 000,00
30 000,00
15 000,00
311 500,00

Renhold
Strøm
Leie av lokaler
Forsikring
Inventar og anskaffelser
Kantine
Brusautomat
Flytting
Andre kostnader
Sum kostnader for foreningslokale

51 744,50
30 749,03
784 230,00
12 699,00
0,00
28 168,63
9 179,50
0,00
26 343,49
943 114,15

46 750,00
31 783,36
1 036 254,26
7 544,00
22 622,50
24 378,25
17 864,00
2 433,00
39 282,54
1 228 911,91

55 000,00
40 000,00
840 000,00
12 000,00
10 000,00
30 000,00
10 000,00
0,00
30 000,00
1 027 000,00

Tegnspråkkurs
Kurs for døve
Foredrag
Likemannsarbeid / Seminarer
Tilstelninger
Kulturaktiviteter
NDFs Landsmøte
Medlemsblad SE HER
Medlemsaktiviteter
Andre honorar for Oslo Døve 60 pluss
Flerkulturelle treff
Aktiviteter - Frifond
Prosjekt, helse og rehab
Andre kostnader
Sum andre kostnader

707,50
47 089,10
11 074,10
7 741,50
1 943,00
8 097,96
0,00
21 934,40
38 502,99
3 700,00
20 165,00
10 954,54
-0,01
0,00
171 910,08

963,00
37 920,84
17 847,00
57 306,96
0,00
27 559,00
0,00
39 486,30
57 379,60
34 719,32
12 135,00
50 672,76
105 000,00
370,60
441 360,38

1 000,00
40 000,00
8 000,00
7 000,00
1 500,00
10 000,00
5 000,00
25 000,00
20 000,00
0,00
47 000,00
30 000,00
0,00
0,00
194 500,00

2 324 276,78

2 937 505,92

2 414 200,00

DRIFTSRESULTAT

-494,34

-74 777,85

0,00

FINANSINNT. OG -KOSTN.
Renteinntekter
Agio
Sum finansinntekter
Valutatap (disagio)
Sum finanskostnader

678,65
28,20
706,85
0,00
0,00

5 343,78
107,87
5 451,65
1 308,50
1 308,50

500,00
0,00
500,00
0,00
0,00

SUM NETTO FINANSPOSTER

706,85

4 143,15

500,00

ÅRSRESULTAT

212,51

-70 634,70

0,00

SUM DRIFTSKOSTNADER
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AVDELINGS REGNSKAP FOR FERIEHJEMMET
2009

INNTEKTER
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
Tilskudd fra Hjelpefondet - Skaug
Kulturaktiviteter
Andre inntekter
SUM INNTEKTER

2008

Budsjett 2010

16 055,00
1 850,00
5 176,00
75,00
60,00
1 940,00
27 900,00
11 500,00
4 410,00
17 214,00
48 032,57
1 000,00
60 573,49
195 786,06

23 820,00
2 450,00
2 137,50
0,00
0,00
2 790,00
44 450,00
80,00
0,00
0,00
154 718,50
0,00
150,00
230 596,00

18 000,00
2 000,00
4 000,00
100,00
50,00
2 000,00
30 000,00
500,00
4 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
77 650,00

Sommervakt - Skaug
Renhold/vakt - Skaug
Nyanskaffelser - Skaug
Honorar - Skaug
Tilstelninger - Skaug
Husholdning
Drikkevarer - Skaug
Andre administrasjonskostnader
Vedlikehold - Skaug
Oppussing - Skaug
Forsikring
Andre kostnader
Takreparasjon - Skaug
Kommunale avgifter - Skaug
Tanktømming - Skaug
Festeavgift - Skaug
Kontingent velforening - Skaug
Strøm - Skaug
SUM KOSTNADER

4 500,00
0,00
32 862,80
1 000,00
18 152,97
0,00
4 062,10
14 489,10
3 797,55
42 856,57
10 288,00
0,00
69,00
0,00
8 597,00
1 500,00
1 000,00
15 233,22
158 408,31

5 500,00
1 200,00
10 515,00
0,00
0,00
219,00
1 403,50
4 478,05
7 647,10
161 670,50
8 869,00
1 200,00
3 168,50
356,00
5 842,00
1 500,00
1 350,00
24 083,73
239 002,38

5 500,00
0,00
0,00
1 000,00
14 000,00
0,00
3 500,00
12 050,00
3 000,00
0,00
10 500,00
0,00
0,00
0,00
8 600,00
1 500,00
2 000,00
16 000,00
77 650,00

Finansinntekter og kostnader
Renteinntekter
Sum finansinntekter

37,28
37,28

306,06
306,06

0,00
0,00

SUM NETTO FINANSPOSTER

37,28

306,06

0,00

37 415,03

-8 100,32

0,00

KOSTNADER

ÅRSRESULTAT
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OSLO DØVEFORENINGS FELLESLEGAT
Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2009

2008

3 750
3 750

9 790
9 790

-3 750

-9 790

Annen renteinntekt
Resultat av finansposter

20 753
20 753

37 223
37 223

Årsoverskudd

17 003

27 433

15 303
1 700
17 003

24 690
2 743
27 433

1

Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader

Overføringer
3, 5
4

Avsatt til vedtektsbestemte formål
Avsatt til urørlig kapital
Sum overføringer

Balanse
Eiendeler

Note

2009

2008

Omløpsmidler
Investeringer
-

1 000
1 000

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Kundefordringer
Sum omløpsmidler

608 313
608 313

613 315
613 315

Sum eiendeler

608 313

614 315

564 051
564 051
19 527
19 527

562 351
562 351
19 527
19 527

583 578

581 878

24 735
24 735

32 437
32 437

24 735

32 437

608 313

614 315

Markedsbaserte obligasjoner
Sum investeringer

2

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Urørlig kapital
Sum urørlig kapital
Annen egenkapital
Sum annen egenkapital

4

Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Vedtektsbestemte formål
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

5

Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
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Noter til regnskapet for 2009
Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippene.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
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
Hjelp til eldre
Oslo Døveforening
Kvinneforening
Totalt

12,9 %
9,4 %
61,4 %
16,3 %

1 974
1 439
9 396
2 494
15 303

Note 4 – Urørlig kapital

Kapital 1.1.
Årets avsetning
Kapital 31.12

562 351
1 700
564 051

Note 5 – Vedtektsbestemte formål

Avsetning 1.1.
Utdelte midler i 2009
Tilførte midler i 2009
Avsetning 31.12

32 437
-23 005
15 303
24 735

Oslo 3. mars 2010
Styret for Oslo Døveforenings felleslegat
Hege R. Lønning (sign.)
Leder

Svein Arne Peterson (sign.)
Nestleder

Solveig Uteng (sign.)
Styremedlem

Jon A. Vik (sign.)
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9. LOVENDRINGER
Oslo Døveforening
Lov Revidert på årsmøtet 28.april 2008

Forslag

§ 1 NAVN

§ 1 NAVN

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

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

§ 2 FORMÅL

§ 2 FORMÅL

Oslo Døveforening skal ivareta medlemmenes sosiale og kulturelle
interesser.

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.

Foreningen representerer de tegnspråkliges interesser overfor
myndighetene i foreningens distrikt og samfunnet for øvrig.
Foreningen skal arbeide politisk for samfunnsmessig likestilling.

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

§ 3 A MEDLEMSKAP

Som A-medlem kan opptas alle som har interesse for Oslo Døveforening.
Bare A-medlemmer har stemmerett på medlems- og årsmøter.
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.

Alle som er medlem i Norges Døveforbund kan bli medlem 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 pr 31.12 siste år. Disse er
valgbare på Oslo Døveforenings årsmøte. Inn- og utmelding skjer
skriftlig til Norges Døveforbund.
§ 3 B STØTTEMEDLEMSKAP
Enhver som støtter foreningens formål kan opptas som
støttemedlem av Oslo Døveforening. Disse er ikke valgbare, og har
ikke tale- og forslagsrett. Inn- og utmelding må skje skriftlig til Oslo
Døveforening.

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingenten for både A– og B-medlemmer 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.

Medlemskontingenten fastsettes på Norges Døveforbunds
landsmøte og gjelder også for Oslo døveforenings støttemedlemmer.

§ 5 MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER

§ 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.

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.
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§ 6 ÅRSMØTET

§ 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.

Årsmøtet er Oslo Døveforenings høyeste myndighet og holdes hvert år i
mars/april måned.
Hovedstyret innkaller til årsmøte med minst 8 ukers varsel. Dagsorden
gjøres kjent ved oppslag i foreningens lokaler og i Se Her. Innkomne
forslag må være leder i hende senest 6 uker før årsmøtet. Dagsorden
for årsmøtet sendes sammen med sakspapirene til årsmøtet til alle
foreningens medlemmer senest 3 uker før årsmøtet. Årsmøtet er
vedtaksdyktig når innkallingen har skjedd på foreskrevet måte, uansett
fremmøte.

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 hovedstyret i hende senest 6 uker
før årsmøtet)
11. Vedta medlemskontingenten for neste år.
12. Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet.
13. Valg som ledes av valgkomiteen.
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.
A. Foreningens leder for 1 år.
B. 4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står på valg hvert år.
Nestleder velges blant de 4 for 1 år.
C. 2 varamedlemmer for 1 år.
D. 1 bilagsrevisor for foreningen, gården, feriehjemmet og
felleslegatet.
E. Revisor for underavdelinger.
F. Lovkomite på 3 medlemmer.
G. 2 medlemmer til eiendomsstyre.
H. Minst 2 medlemmer i feriehjemsutvalg.
I. Minst 2 medlemmer i kulturutvalg.
J. Minst 2 medlemmer i døvehistorieutvalg.
K. Minst 2 medlemmer i foreldreutvalg
L. Minst 2 medlemmer i flerkulturelt utvalg
M. Minst 2 medlemmer i teaterutvalg
N. Minst 2 medlemmer i visjonsutvalg
O. Representanter og vararepresentanter til Norges Døveforbunds
landsmøte.
P. Valgkomite bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer
som velges for 1 år.

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. Årsmelding for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet.
8. Regnskap for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet.
9. Lovendringsforslag.
10. Innkomne forslag
11. Budsjettforslag for foreningen og feriehjemmet.
12. Valg som ledes av valgkomiteen.
Det foretas valg på:
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.
G. Feriehjemskomite på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer
H. Kulturkomite med 3 medlemmer
I. Representanter og vararepresentanter til Norges Døveforbunds
landsmøte.
J. Valgkomite bestående av 3 medlemmer
I styrer og komiteer skal døve være i flertall.
Oslo Døveforenings årsmøte kan også oppta underavdelinger der
medlemmene også må være medlemmer av Oslo Døveforening.

§ 7 ÅRSMØTETS AVSTEMNINGER

§ 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).

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

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

Alle personvalg skal skje skriftlig når det er flere enn ett forslag. Det
foretas omvalg mellom kandidater som ikke oppnår det nødvendige antall
stemmer i første runde. Ved stemmelikhet etter omvalg foretas det
loddtrekning.

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

I andre saker kan det foretas åpen avstemning ved håndsopprekning.
Men hvis et medlem krever det, skal det gjennomføres skriftlig avstemning
i saken.
Ansatte i Oslo Døveforening kan ikke velges inn i hovedstyret eller som
leder av noen av foreningens underavdelinger.
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§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 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.

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

§ 9 MEDLEMSMØTE

Hovedstyret innkaller til medlemsmøter, når det er behov for det, eller når
minst 20 A-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.

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

§ 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.

Oslo Døveforening ledes av et hovedstyre på 5 medlemmer og 2
varamedlemmer. Disse konstituerer seg straks etter årsmøtet og
velger nestleder. Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst 3
styremedlemmer er til stede. Vedtak i hovedstyret fattes med flest av de
avgitte stemmene. Hovedstyret leder foreningen og står ansvarlig overfor
årsmøtet.
Hovedstyret skal påse at foreningens lover blir fulgt, og at vedtak fra
årsmøtet blir gjennomført. Hovedstyret har ansvaret for at
foreningens årsmelding, 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.
For at medlemmenes interesser skal ivaretas og fremmes på en god
måte, kan hovedstyret opprette nødvendige utvalg.

§ 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.
§ 12 REPRESENTASJONSSTYRE

§ 11 LEDERMØTE

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.

Minst 2 ganger i året innkaller hovedstyret til ledermøter for å samordne
arbeidet i foreningens distrikt gjennom informasjon, aktiviteter og saker
som berører underavdelinger, komiteer og utvalg.
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protokoll fra møtene. Ledermøtet er vedtaksdyktig uansett fremmøte.
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§ 13 UTVALG

§ 12 KOMITEER OG 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.

Årsmøtet velger de oppsatte komiteene. Hovedstyret oppretter de
utvalg som er nødvendig for å kunne ivareta medlemmenes
interesser. Komiteene og utvalgene følger instrukser som utarbeides
av hovedstyret.
§ 13 UNDERAVDELINGER
Årsmøtet kan også oppta underavdelinger der medlemmene også må
være medlemmer av Oslo Døveforening. Underavdelingene har sine
egne årsmøter. Virksomheten i underavdelingene må ikke gå på tvers
av ODFs formålsparagraf.

§ 14 FORENINGSLEDEREN

§ 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.

Foreningslederen har det høyeste tillitsvervet i foreningen og har sammen
med hovedstyret ansvar for at foreningen og dens eiendommer ledes i
samsvar med gjeldende lov og vedtatte regler.

§ 15 DAGLIG LEDER

§ ?? 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.

Lovkomiteen foreslår å fjerne denne paragrafen.

§ 16 REGNSKAP OG REVISJON

§ 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 statsautorisert revisor.

Hovedstyret har det overordnede ansvar for foreningens regnskap.
Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. Oslo Døveforening har
plikt til å bruke autorisert revisor.

§ 17 VALGKOMITEEN

§ 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.

Valgkomiteen velges på årsmøtet og består av tre medlemmer. Komiteen
konstituerer seg selv innen 14 dager etter årsmøtet. Valgkomiteen leder
valgene under årsmøtet.

§ 18 LOVENDRING

§ 17 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.

Forslag til endringer i loven må være styret i hende 6 uker før
årsmøtet. Lovendringer kan bare vedtas med 2/3 av de avgitte
stemmene på ordinært årsmøte.

§ 19 OPPLØSNING AV FORENINGEN

§ 18 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.

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 8 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.

Foreningslederen har 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.

Hovedstyret ønsker å beholde §15 Daglig leder i nåværende form,
bortsett fra ”Gården”.

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.
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FELLESLEGATET
Vedtektene ble revidert på årsmøtet 14. mars 2003.

Forslag fra lovkomiteen og hovedstyret.

§1

§ 1 NAVN

Felleslegatet er en sammenslåing av følgende legater:
1. Emma og Carl Ellefsens legat og
2. Chr. Olaf Andreas Enoch Grøtting Berg
- hjelp til utdannelse av for døve 83.979,96 - 12,9%
3. Erik O. Strangestads legat og
4. Instituttbestyrer Fredrik Balchens legat
- hjelp til eldre 61.386,62 - 9,4%
5. Johan Leisners stiftelse og
6. Thorvald Simonsens fond
- disponeres av Oslo Døveforening 400.489,42 - 61,4
7. Kvinneforeningens Rekreasjonsfond
- disponeres av Kvinneforening 106.195,74 - 16,3%

Oslo Døveforenings felleslegat ble opprettet 20.09.1989, og er en
sammenslåing av følgende legater:
1. Emma og Carl Ellefsens legat og
2. Chr. Olaf Andreas Enoch Grøtting Bergs legat, begge til hjelp til utdannelse av
døve. Disse utgjør kr 83.979,96; 12,9 % av felleslegatets kapital.
3. Erik O. Strangestads legat og
4. Instituttbestyrer Fredrik Balchens legat, begge til hjelp for eldre døve. Disse
utgjør kr 61.386,62; 9,4 % av felleslegatets kapital.
5. Johan Leisners stiftelse og
6. Thorvald Simonsens fond, begge disponeres av Oslo Døveforening. Disse
utgjør kr 400.489,42; 61,4 % av felleslegatets kapital.
7. Kvinneforeningens rekreasjonsfond, disponeres av Oslo Døves
kvinneforening. Denne utgjør kr 106.196,74; 16,3 % av felleslegatets
kapital.

Felleskapitalen totalt 652.051,74 - 100%

Felleskapitalen utgjør totalt kr 652.051,74.
§ 2 FORMÅL
Formålet med felleslegatet er at det skal deles ut midler etter søknad til
følgende formål og etter følgende fordelingsnøkkel:
1.
2.
3.
4.

Hjelp til utdannelse av døve, 12,9 % av midlene
Hjelp til eldre, 9,4 % av midlene
Til Oslo Døveforening, 61,4 % av midlene
Til Oslo Døves Kvinneforening, 16,3 % av midlene

§2

§ 3 KAPITAL OG AVKASTNING

Legatets urørlige kapital settes til kr. 500.000,- (20.09.1989) og kan ikke angripes.
Kapitalen kan økes ved nye gaver. Minst 1/10 av kapitalavkastningen skal tillegges
kapitalen hvert år.

Felleslegatets urørlige kapital settes til kr 500.000 og kan ikke angripes. Kapitalen
kan økes ved nye gaver. Minst 1/10 av kapitalavkastningen skal tillegges kapitalen
hvert år, resten skal deles ut etter fordelingsnøkkelen.
Kapitalen forvaltes og anbringes i overensstemmelse med reglene som
gjelder for Stiftelsesloven.

§3

§ 4 ORGANISERING

Felleslegatets styre er identisk med det til enhver tid sittende styre i Oslo
Døveforening. Styret er selv ansvarlig for valg av regnskapsfører.

Oslo Døveforenings felleslegats høyeste myndighet er Oslo Døveforenings
årsmøte. Årsmelding og regnskap for felleslegatet skal legges frem for Oslo
Døveforenings årsmøte til godkjennelse.
Felleslegatets styre består av 3 medlemmer som oppnevnes for 4 år før de
erstattes eller velges for ytterligere en periode.
Oslo Døveforenings hovedstyre velger 1 representant, Oslo Døves
Kvinneforenings styre velger 1 representant og Oslo Døves Seniorforening
velger 1 representant.
Felleslegatets styre har det nødvendige antall møter som er påkrevet for å
kunne utføre arbeidet på en god måte. Det føres protokoll over
styrebehandlingen som skal underskrives av de tilstedeværende. De har
også ansvaret for å holde seg oppdatert om de regler som gjelder for
stiftelser.

§4

§ 5 KONTROLL OG REVISJON

Kapitalen forvaltes og anbringes i overensstemmelse med reglene, som gjelder til
enhver tid for Private Stiftelser’s midler.

For Oslo Døveforenings felleslegat gjelder den kontroll og regnskapsrevisjon
som til enhver tid er fastsatt i norsk lov. Felleslegatet bruker samme revisor
som Oslo Døveforening.

§5
For felleslegatet gjelder den kontroll og regnskapsrevisjon, som til enhver tid er
fastsatt for Private Stiftelser.
§6
Den årlige avkastning etter at utgifter til administrasjon og avsetning av 1/10 av
avkastningen til kapitalen er dekket, fordeles etter formålene slik: 12,9 % hjelp til
utdannelse for døve, 9,4 % til eldresaken, 61,4% disponeres av Oslo
Døveforening, og 16,3 % disponeres fritt av Oslo Døves Kvinneforening.
Oslo Døveforenings Felleslegat er registrert hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus som privat stiftelse, jfr. lov om stiftelser av 23.05.1980 nr. 1 §§ 18 og 19..
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10. INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra hovedstyret – Grasrotandelen fra Norsk Tipping
Hovedstyret foreslår at all inntekt vi får fra Grasrotandelen går til utdeling til våre underavdelinger.
Forslag til retningslinjer er:
TILSKUDD FRA GRASROTANDELEN
Årsmøtet 10.april 2010, har vedtatt følgende retningslinjer for tilskudd til underavdelinger:
Underavdelingene kan søke om økonomisk tilskudd fra Grasrotandelens totale beløp som er tjent inn året før, innen
1.mars hvert år.
Søknaden må inneholde tilskuddets konkrete formål, samt vedlegge rapport og regnskap året før.
Søkerne skal få svar innen 1.april med forslag på fordelingsnøkkel.
Det gjelder følgende underavdelinger:
Døves Kvinneforening (stiftet 04.04.16)
Døves Brigdeklubb (stiftet 14.10.39)
Døves Seniorforening (stiftet 13.05.71)
Sterkt tunghørte / døvblitte i Oslo og omegn (stiftet 1980)
Døvegruppa Regnbuen (stiftet 1985)
Ungdomsklubben Paff (stiftet 2007)

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.

12. BUDSJETTFORSLAG FOR FORENINGEN OG FERIEHJEMMET
Budsjett forslagene finner du på foreningens regnskap side 25 og 26 og feriehjemmets regnskap side 27.

REVISJONSBERETNING – 8. REGNSKAP

Revisorberetninger for foreningen, feriehjemmet og Felleslegatet vil bli lagt fram på årsmøtet, da de ikke er mottatt når
bladet går i trykken.
132.ÅRSMØTE - 2010

Nr. 1- 2010

35

13. VALG SOM LEDES AV VALGKOMITEEN
Forslag fra valgkomiteen
Hovedstyret
A. Foreningsleder for 1 år
B. 4 styremedlemmer 2 år, slik at 2 står på valg hvert
år. Nestleder velges blant de 4 for 1 år.

C. 2 varamedlemer for 1 år.
D. 1 bilagsrevisor for foreningen, gården, feriehjemmet
og felleslegatet
E. Revisor for underavdelingene
F. Lovkomite på 3 medlemmer

Svein Arne Peterson
Niels Kristensen
???
Jon A. Vik (1 år)
Solveig Uteng (1 år)
Are Dyrhaug
???
Rolf Smenes
Helle Heidi Hammerlund
Odd-Inge Schrøder
Tone-Britt Handberg
???

G. 2 medlemmer til eiendomsstyre
H. Minst 2 medlemmer til feriehjemsutvalg

Andreas Fjelde
Børre Roås
Pia Schrøder
Per Chr Dahl
Eva Roås
???
???
???

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

Bazam Hag (leder)
Ajan A. Dallabe
Usman Muneer

M. Minst 2 medlemmer til teaterutvalg
N. Minst 2 medlemmer til visjonsutvalg

O. Representanter til NDFs Landsmøte
(4 representanter og 2 vararepresentanter)
Landsmøte i Tromsø 4.-6.juni 2010

P. Valgkomite på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer
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???
???
???
???
???
???
VELGES PÅ ÅRSMØTET

TUR TIL BERLIN 13. – 18. JUNI 2010
Døves Frivillighetssentral og Oslo Døveforening inviterer deg til en tur til Berlin med spennende program. Vi reiser søndag 13. juni
kl. 14.00 med M/S Color Magic til Kiel og videre til Berlin med buss eller tog. Retur fra Berlin torsdag 17. juni kl. 14.00, med
ankomst Oslo fredag 18. juni kl. 10.00 med M/S Color Fantasy.
Det er reservert 20 plasser, og bindende påmeldingsfrist er lørdag 10.april. Reiseledere er Niels Kristensen og Vidar R. Sæle.
Hva gjør vi i Berlin?
Vi tenker å besøke følgende attraksjoner, som for eksempel Checkpoint Charlie, Berlinmuren,
East Side Gallery (Berlinmuren), Fjernsyntårnet, Neptunbrønnen, Kanal båttur i elven Spree,
Nikolaiviertel og besøke døveforeningen i Berlin. Med forbehold om endringer i programmet.
Du vil få et program etter at du har meldt deg på.
Linker om Berlin:
http://berlin.storbytur.no, http://www.reiseliv.no/destinasjoner/europa/tyskland/tips_berlin
http://www.leonardo-hotels.com/Leonardo_Hotel_Berlin,
Pris
Turen koster per person kr 5.500 for medlemmer av Oslo Døveforening. For de som ikke er
medlem koster turen kr 6.500.
Inkludert i prisen er: Båt Oslo – Kiel innvendig 2 sengslugar t/r, 3 overnattinger på Lenonardo Hotell Berlin inkl. frokost og på
båten er det 2 x frokost, 2 x kveldsbuffet og 2 x lunsjbuffet inkl kaffe/te.
Ikke inkludert i prisen: transport mellom Kiel og Berlin t/r, 3 x lunsj og 3 x middag i Berlin, offentlig transport i Berlin,
inngangsbillett til ulike attraksjoner/utflukter.
Tillegg for enkeltrom: Enkeltlugar på båten kr 650 pr. vei og enkeltrom på hotell: kr 430,- pr. natt
Lugartype: 3 stjerners lugar med havutsikt kr 200 per person pr vei eller annen lugartype. Gi oss beskjed om ønske av lugartype
om du ikke ønsker innvendig 2-sengslugar.
Bindene påmelding er lørdag 10. april og kr 1.000 i depositum betales til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5, 0158 Oslo
konto 1600 40 08301 med skriv ”Berlin-tur 2010”.
Navn:

______________________________________________________________________________________

Adresse:

______________________________________________________________________________________

Postnr/sted: ______________________________________________________________________________________
Fødselsår:

______________ ___

Medlemsnr (Color line): _______________________________________________

Vil dele lugar og hotell med: ___________________________________________________________________________
(OBS: Denne personen må fylle ut eget ark i påmeldingsskjemaet.)
Jeg ønsker enkelt lugar og enkeltrom på hotell: _______
Teksttlf:

___________________

SMS: _____________________

E-post:

___________________________

Spesielle informasjon (diabetiker, vegetarianer, etc.): _______________________________________________________
Har du reiseforsikring inkludert avbestillingsbeskyttelse? _____ Ja ______ Nei
Hvis nei, anbefaler vi at du tegner Frivillig avbestillingsbeskyttelse ved sykdom som koster kr 75 per person.
Avbestillingsbeskyttelsen er kun gyldig med legeattest. : _____ Ja, takk.
Lurer du på noe, kan du kontakte Niels Kristensen, niels.kristensen@signo.no eller sms 402 30 515.
Påmeldingsskjema sendes innen lørdag 10.april til Døves Frivillighetssentral, Nedre Voll Gate 5, 0158 Oslo.
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NYTTÅRSQUIZ – VI BLE NR 2!

REGNBUEN – 25 ÅR

Vi hadde nyttårsquiz fredag 8.januar i døveforeningen. Det
var et foreningsmesterskap, da flere døveforeninger
deltok.
Det var 5 runder, 1. runde var om Tromsø og Stockholm,
2.runde om sport, 3.runde om hva 10 overlevende midt i
Atlanter-havet måtte prioritere for å overleve, 4. runde om
verden og miljø og 5.runde om døvehistorie. Det var
mange diskusjoner og artig kveld.
Vi var 18 personer og vervet 1 nytt medlem. Vi kom på 2.
plass etter Stavanger Døvesenter. De hadde 31 personer
og vant med bare 2,5 poeng foran oss. Kristiansand
Døveforening kom på 3.plass.
Oslo Døveforening fikk 5 stk NDFs jubileums ryggsekk i
premie, og vi trakk hvem som skulle få av de som var
tilstede. Vinnerne var: Ingunn Søndenå, Berit Nordbø,
Anne Kari Skaarnæs, Tobias Uteng og Didrik Olgeirsson.

INNKALLING TIL HJELPEFONDETS
3. ÅRSMØTE 2010
Torsdag 10.juni kl 19.00 – Oslo Døveforening,
Nedre Voll gate 5.
Dagsorden for årsmøte:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av en møteleder og en referent, samt 2
desisorer
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning for Hjelpefondet
5. Regnskap for Hjelpefondet
6. Lovendringer (må være hovedstyret i hende
senest 1.februar 2010)
7. Forslag til disposisjon av midler (Forslag
leveres styret innen 6 uker før årsmøtet, dvs.
innen 29.april 2010)
Bare medlemmer som har betalt kontingent for
2009 har adgang til årsmøtet. Det er ikke mulig å
betale medlemskontingent for 2009 på årsmøtet.

Velkommen!
Styret
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Døvegruppa Regnbuen feirer sitt 25 årsubileum i
Oslo 23. - 27.juni 2010.
Les mer om jubileet og program på
www.regnbuen.odf.no.
Betaling og påmeldingsfrist er 30.mai.

BABY – KAFE

For døve foreldre i Oslo-området med
barn i alderen 0-3 år.
Et møtested der vi tar opp temaer som er aktuelle for
familier med små barn. En mulighet til å utveksle erfaringer og møte andre i samme situasjon. Møtested er i
Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.
Program
Onsdag 14.april kl 12.00 - 14. 00 - Tema, ikke bestemt
Onsdag 26.mai kl 12.00 - 14. 00 - Samspill og tilknytning
v/ Lene Randa Nielsen
Onsdag 16.juni kl 12.00 - 14. 00 - Sommeravslutning
Kontaktperson: Anne Mette Dahl,
helsesøster for døve, sms 971 40 059.
http://www.storby.oslo.kommune.no/
radgivningskontoret_for_horselshemmede/helsetjeneste/
helsesoster_for_dove/babykafe/
Velkommen!

MEDLEMSMØTE
Det blir medlemsmøte torsdag 20.mai kl 19.00
1. Saker til landsmøte
2. Mer nytt om feriehjemmet Skaug, ad vannskade
3. Eventuelt

Terminliste for Oslo Døveforening - 2010

MARS

30. tirsdag Bridge
31. onsdag Senior-treff 10-15

APRIL

06. tirsdag 60pluss – tur til Nydalen
Bridge
10. lørdag Odf – Årsmøte kl.13
13. tirsdag Bridge
14. onsdag Senior-treff 10-15
Babykafe 12-14
16. fredag Vårens Quiz kl.19-22
20. tirsdag 60pluss – tur til Maridalsvannet
Bridge
27. tirsdag Bridge
28. onsdag Senior-treff 10-15
Styremøte Odf. kl.16.30
29. torsdag Bokklubb kl 18
Temakveld om Rycon - VTA kl.19

MAI

04. tirsdag 60pluss – tur rundt Sognsvann
Bridge
05. onsdag Kvinneforening
07. fredag Sosial kveld i døveforeningen fra
kl 18
08. lørdag Historisk vandring kl.14 fra
Slottsparken hotell
11. tirsdag Bridge
12. onsdag Senior-treff 10-15
17. mandag 17.MAI – ODF åpen kl 10-17
18. tirsdag Bridge
20. torsdag Medlemsmøte kl 19
25. tirsdag Bridge
26. onsdag Senior-treff 10-15
Babykafe 12-14.
Styremøte Odf. kl.16.30
27. torsdag Bokklubb
Temakveld – 2 foredrag kl.18.

JUNI

01. tirsdag 60pluss – tur til Hovedøya.
Bridge
04. fredag Kvinneforening – sommerfest.
08. tirsdag Bridge
09. onsdag Senior-treff 10-15.
10. torsdag Repr.møte kl.17 – Odf.
Hjelpefondet Årsmøte kl.19 – Odf.
13. søndag Tur til Berlin – Odf
14. mandag Tur til Berlin
15. tirsdag Tur til Berlin
Bridge
16. onsdag Tur til Berlin
Babykafe 12-14.
17. tordag Tur til Berlin
22. tirsdag Bridge
23. onsdag Seniorforening har
sommeravslutning på Mjøsgløtt.
Regnbuen – 25 års jubileum.
24. torsdag Regnbuen – 25 års jubileum.
25. fredag Regnbuen – 25 års jubileum.
RORBUA – Akerbrygga
27. søndag Regnbuen – 25 års jubileum.
29. tirsdag Bridge
30. onsdag 60pluss – tur til Oscarshall.

17. MAI FEIRING
Oslo Døveforening feirer 17.mai i døveforeningen, og alle
er hjertelig velkommen til å ta en tur innom i løpet av
dagen.
Våre lokaler er åpent fra kl 10.00 – 17.00.
Salg av kaker, smørbrød, pølser, brus, kaffe og te.

Velkommen!
17.mai-komiteen

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 .
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Returadresse: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5-7, 0158 Oslo

Vil du støtte oss med din grasrotandel?
Org.navn: OSLO DØVEFORENING
Org.nr:
971525088
32774971525088

Registrer deg hos NorgesAutomaten:
http://www.norgesautomaten.com/register.jsp?from=Norges12
Når du registrerer deg hos NorgesAutomaten, så er det viktig at
du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening.
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ANNONSEPRISER
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.

LEDEREN HAR ORDET
Årsmøtet i foreningen ble holdt
10. april, og jeg takker for tilliten ved
at jeg ble valgt til leder. På vegne
av foreningen vil jeg gjerne sende
en takk til Hege Lønning, som til
tross for en travel hverdag og andre
krevende arbeidsoppgaver sa ja
takk til ledervervet for to år siden.
Dessverre kunne hun ikke komme
til årsmøtet, så jeg benytter derfor anledningen til å takke
henne for innsatsen. En stor og varm takk til deg, Hege!
Styret som ble valgt på årsmøtet vil fortsatt ha som mål at
ODF skal være et trivelig sted å være.
Hjelpefondet skal ha årsmøte 10. juni. Det er ODFs
styre som er styre for Hjelpefondet, og det betyr at det
gamle styret er ansvarlig for hjelpefondet fram til 10. juni.
Det er en merkelig situasjon, det avgående styret får ikke
ansvarsfrihet før hjelpefondets årsmøte er avviklet. Det
beste hadde vært at ODF og Hjelpefondet hadde årsmøte
samme dag, - men vi har erfart at det er vanskelig. ODF
skal ha årsmøte senest i slutten av april, men til den tid er
ikke alle opplysninger vedr. Hjelpefondet klare. Pengene
ved salget av Sven Bruns gt. 7 er investert i ulike fond,
prosjekter og lignende, og regnskaps-data derfra er ikke
klare før i mai/juni. Foreløpig er det ikke noe problem for
ODF og Hjelpefondet å ha årsmøte med såpass lang tid
mellom, det er bare upraktisk.

er og hva som må utbedres. Dessverre vil dette ta såpass
lang tid at vi regner med at vi ikke kan bruke feriehjemmet
i sommer. Da får en heller bruke tid til å tenke ut hvordan
en kan forbedre bygningen. Kanskje er det nå tid for å
vurdere å installere ventilasjon på kjøkkenet?
Forsikringsselskapet har varslet en mulig avkorting i
erstatningsbeløpet, og ODF har engasjert advokat for å
sikre seg juridisk bistand hvis det skulle være nødvendig.
De siste årene har jeg savnet kursvirksomheten i
foreningen. Jeg tenker ikke her på tegnspråkkursene, men
på ulike kurs for å dekke medlemmenes ønsker. Det har
vært gjort forsøk de siste årene, men på grunn av dårlig
påmelding ble kursene avlyst. Jeg nekter å tro at det i
Norges største døveforening ikke er grunnlag for å
gjennomføre ulike kurs, så vi vil gjøre et nytt forsøk for
høsten. I dette nummeret inviteres det til
slektsgranskingskurs (med bruk av data), og vi tar gjerne i
mot forslag til andre kurs. Hva med fotokurs (digital
fotografering), kurs i ulike dataprogram, for eksempel
Photoshop? Gi tilbakemelding til oss om hva du ønsker,
enten når vi treffes i foreningen eller via mail.
En god sommer ønskes alle, og jeg ønsker alle
velkommen til en god og aktiv høst i ODF!
Svein Arne Peterson, foreningsleder

Feriehjemmet vil vi nok ikke få glede av i sommer. Det er
ennå ikke avgjort hvordan forsikringsoppgjøret blir etter
den store vannskaden. Tørkeovnene går for fullt, og etter
hvert som bygget tørker vil en også se hvor store skadene

LEIE LOKALER I DØVEFORENINGEN

Har du lyst å leie lokalene våre?
Utleiepriser: Vanlig pris Medlemspris (25 % rabatt)
Møterom
kr 1.000,- kr 750,Kursrom
kr 1.500,- kr 1125,Foreningssal kr 3.000,- kr 2250,Ta kontakt med daglig leder for nærmere opplysninger
vedr. leie av lokaler.

TID FOR TEGN
Det ble gjort opptak og intervju av Døves Media, da Oslo
Døves 60pluss hadde vanngymnastikk på Norges
Idrettshøgskole 9.mars.
Programmet blir sendt i NRK 1, torsdag 3. juni kl 1715.

EN TUR TIL SKAUG I SOMMERFERIEN?
Selv om feriehjemmet Skaug er stengt i hele 2010, så er det mulig at det blir åpent noen dager i sommer en lørdag eller
en søndag for dagbesøk om man ønsker sosial samvær i hagen og å bade i sjøen. Det er ikke mulig å overnatte.
Ta kontakt med Børre Roås sms 995 00 103 for mer informasjon.
Nr. 2- 2010
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NYTT FRA STYRET

OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER
Valgt på årsmøtet 10.april 2010.

Medlemsbevegelser
Ny medlem:

Christine Dahl

Utmeldinger: Oskar Tore Brendalsmo
Tonje Henriksen (h)
Jessica Hansen (h)
Irene Solberg (ovf til Østfold df)
Henriette Thorstensen (ovf til Innlandet df)
Heidi Heimdal (h)
Mohammed Mahdi
Reidun Johansen
Tilskudd fra Oslo kommune
Vi har mottatt kr 350.000 til drift av Oslo Døveforening fra
Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune. Vi har derimot
fått avslag på søknad om kulturmidler for 2010 fra
Kulturetaten i Oslo kommune.
Styrevakt
Styret går inn for å innføre styrevakt ordningen igjen med
2 vakter på torsdager.
Innkomne forslag til Landsmøte
Styret går inn for å sende innkomne forslag om innføring
av familiemedlemskap. Styret har ingen forslag på
kandidater til forbundsstyret i Norges Døveforbund.

Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.varamedlem:
2.varamedlem:

Svein Arne Peterson
Torill Lorentzen (2 år)
Niels Kristensen (2 år)
Solveig Uteng
Jon A. Vik
Mari Hol
Are Dyrhaug

Bilagsrevisor:

Rolf Smenes

Revisor for underavdelingene: Helle Heidi Hammerlund
Lovkomite:

Tone-Britt Handberg
Odd-Inge Schrøder
Svein Arne Peterson

Feriehjemskomite: Andreas Fjelde
Børre Roås
Eva Roås
Pia Schrøder
Per Chr. Dahl
Kulturkomite:

Styret fikk fullmakt å finne en løsning.

Valgkomite:

Per Chr. Larsen (leder)
Sonja M. Holten
Odd-Inge Schrøder

Nestleder
Styret har konstituert Torill Lorentzen som nestleder for
foreningen.
Valgkomite
Valgkomiteen har konstituert Per Chr. Larsen som leder i
valgkomiteen
Døves Kulturdager 2011
Døves Kulturdager ser ut til å bli helgen 23.-25.september
2011. Komiteen består av Sonja M. Holten, Hege R.
Lønning, Maj Lisbeth Marman, Ronny Patrick Jacobsen,
Niels Kristensen og Paal Richard Peterson.
Hjemmeside
Styret har sett på en løsning for en ny hjemmeside for
www.odf.no, og det settes i gang med å se på hva den nye
websiden skal inneholde og se ut. Vi håper at den nye
siden kan være klar, trolig etter sommerferien.

SMS-REGISTRERING
Foreningen ønsker å sende ut sms meldinger
til medlemmer om hva som skjer av aktiviteter
i foreningen framover.
Vi har nå inngått avtale med Telefonkatalogen.no / Eniro.
Ønsker du å få tilsendt en sms? Send ditt mobilnummer
og navn på e-post: sms@odf.no og du kan også
registrere deg på en liste i foreningen.

STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer i september 2010. Frist for å
sende stoff er 1.september til seher@odf.no .
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TEMAKVELDER – HØSTEN 2010

TUR TIL OSCARSBORG FESTNING

Torsdag 16.september kl 19.00

Målgruppe: Døve og hørende barn i alderen 4-10 år
med følge av foreldre
Sosionom Gudrun Jordheim og spes. Sykepleier Berit
Sjøvik Engh fra Nasjonalt senter for hørsel og psykisk
helse, kommer for å gi informasjon om tilbud senteret
kan tilby døve som har psykiske vansker.

Tid:

Lørdag 14.august kl 11 og utover dagen

Sted:

Oscarsborg festning, en øy utenfor Drøbak

Program:

Tunnelsafari for barna og aktiviteter for
barna med fargelys, lage såpe, male på
glass eller tre og tegne egne t-skjorter.

Pris:

Gratis for barn som er medlem i Oslo
Døveforening
For ikke-medlemmer vil det koste full pris,
så vi anbefaler at dere melder inn barna inn
hos oss ved å bruke linken og fylle ut
innmeldingskjema: http://www.odf.no/
stoff.php?id=medlem .

------------------------------------------------------------------

Datoer er ikke bestemt, men vi skal ha
temakvelder om:
•
•
•

To-språklig arbeidsplass
”Er døve gjerrige?”
Døv sexolog fra Danmark kommer, tema ikke
bestemt.

Følg gjerne med i www.odf.no og i tekst-tv side 772.

Oslo Døveforening har fått frifond-midler til denne turen,
men det er et krav at de er medlem hos oss for å kunne
få nytte av midlene.
Mer informasjon om turen kommer i www.odf.no snart.
Bindende påmelding er innen 1.august til post@odf.no.

MEDLEMSMØTE
Det blir medlemsmøte torsdag 2.september kl
19.00.
1.
2.
3.
Har du forslag til tema, debatt eller foredrag? Send
gjerne tipset til oss post@odf.no.

Nytt om feriehjemmet Skaug, ad vannskade
Landsmøte
Eventuelt

De 4 representanter som deltar på Landsmøte
4.-6.juni i Tromsø er Svein Arne Peterson, Torill
Lorentzen, Solveig Uteng og Sonja M. Holten. De vil
orientere hva som skjedde på landsmøte.
Nr. 2- 2010
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MORO MED TRIM!
Oslo Døveforening i samarbeid med Døves Frivillighetssentral har fått kr 5.000 i tilskudd til lavterskel fysisk aktivitet fra
helse- og velferdsetaten i Oslo kommune.
Mål: Å få døve uføretrygdete til å komme seg ut i aktivitet, i alderen 20-55 år.
Vi ønsker å stimulere deg til å prøve nye aktiviteter hvor vi skaper en god ramme som gir trygghet, sosial, artig,
interessant, bedre motivasjon og en bedre folkehelse.
BLIR DU MED?
Fredag 18.juni BJØRVIKA-TUNNEL
Møtes ved Operahuset kl 9.30. Omvisning på Bjørvika og tur under tunnelen fra Akershus festning
til Sørenga kl 10-12 og du får servert lunsj.
Påmelding til Bjørvika innen 10.juni til Niels Kristensen sms 402 30 515.
Onsdag 30.juni

TUR TIL BYGDØY OG OMVISNING PÅ LYSTSLOTTET OSCARSHALL
Møtes kl 10.45 utenfor døveforeningen, og vi går langs Frognerkilen til lystslottet Oscarshall. V går
sammen med gruppen 60pluss på tur til Bygdøy.
Påmelding innen 23.juni av hensyn til guide til daglig leder ved oppslag eller sms 930
32 049.

Torsdag 12.aug. BESØK PÅ BOGSTAD GÅRD
Ta t-bane 2 mot Østerås, og gå av på Røa T-banen, som er framme kl 11.04. Deretter tar vi buss
41 mot Sørkedalen kl 11.12 og er framme kl 11.18 til Bogstad gård. Vi går sammen med gruppen
60pluss.
Kl 11.30 får vi en times omvisning i Peder Ankers hjem, i den historiske hovedbygningen. Kl 13.00
tar vi en lunsj, som ”moro med trim” spanderer.
Bindende påmelding innen 4.august av hensyn til omvisning og bestilling av mat til daglig
leder ved oppslag eller sms 930 32 049.
Tirsdag 24.aug.

SYKKELTUR I BYEN
Møtes utenfor døveforeningen kl 16.00. Har du sykkel? Ta gjerne med deg. De som ikke har
sykkel, gi beskjed til oss innen 15.august. Vi ordner sykkelkort, slik at du kan bruke ”bysykkelen”.
Vi sykler en tur rundt i Oslo, hvor vi spiser et sted på veien.

Tirsdag 7.sep.

MINIGOLF
Vi møtes ved Nybrua (stoppested for trikk 11 og 12) kl. 15.45 og går sammen til Grünerløkka Mini
Golf. Vi fordeler i grupper og spiller minigolf. Gratis entre. Vi hygger sammen etterpå ved å bite
noe. Man betaler selv for mat. Ta kontakt med Niels om du lurer på noe SMS 402 30 515.
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HJELPEFONDET
3. ÅRSMØTE 2010

Torsdag 10. juni kl 19.00 - Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.

Dagsorden for årsmøte:
1.
Åpning ved foreningens leder
2.
Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer
3.
Godkjenning av dagsorden
4.
Årsberetning for Hjelpefondet
5.
Regnskap for Hjelpefondet
6.
Lovendringer
7.
Forslag til disposisjon av midler

Bare medlemmer i Oslo Døveforening som har betalt kontingent for 2009 har adgang til
årsmøtet. Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2009 på årsmøtet.

Velkommen!

Styret
3.ÅRSMØTE - 2010
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4. ÅRSBERETNING FOR HJELPEFONDET
Virksomhetens art og sted
Oslo Døveforenings hjelpefond ble opprettet 14.mars 1991.
Hjelpefondets formål er å dekke underskudd ved driften av
Oslo Døveforening og feriehjemmet Skaug. Videre kan
midler fra fondet brukes til ekstra ordinære tiltak i foreningen
som hovedstyret finner nødvendig. All bruk av midler skjer
etter vedtak på ordinært årsmøte eller ekstraordinært
årsmøte.
Fondets styre er identisk med det sittende styre i Oslo
Døveforening for 2009, og daglig leder har fulgt opp styrets
vedtak i forbindelse med Hjelpefondet.
Styret hadde en forvaltningskomite som bestod av Bjørn A.
Kristiansen, Gunnar Løken (fram til 14.oktober 2009), Per
Chr. Dahl, Svein Arne Peterson (fra og med 14.oktober
2009) og daglig leder Vidar R. Sæle, som forvaltet midlene
etter beste evne i forhold til investeringsporteføljen med
moderat /lav risiko.

ut årlig utbytte fra deler av de årlige avkastningene til drift av
Oslo Døveforening. Det gjelder først og fremst kostnader
knyttet til lokalleie og til medlemsservice.
I 2008 når finanskrisen begynte å slå til for alvor solgte ODF
ut en del lett omsettelige verdipapirer og valgte å beholde
investeringer knyttet til fonds og selskaper som har investert
i bedrifter som ikke er notert på børsen (lite omsettelige
papirer – lite likvide). Noen midler (1,7 mill) ble plassert hos
Orion i form av investeringer i enkeltaksjer. Det ble ikke
foretatt endringer i sammensetningen av porteføljen i 2009.
Det ble foretatt to utbetalinger (emisjon og uinnkalt kapital)
samt en innbetaling på innkalt kapital. Norsk
Energiforvaltning (NEF) ble solgt ut fordi verdiutviklingen
ikke ble som forventet. (Se note 7.)
I forhold til målsetningen som ble fastsatt på ekstraordinært
årsmøte 2007 må det sies at det ikke har slått til som
forventet. Verdiutviklingen har vært negativ og utbyttene i
2009 har blitt langt lavere enn forventet.

Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet til Oslo Døveforenings Hjelpefond viser totale
inntekter på kr 145.664, og totale kostnader på kr
2.518.567. Årsresultatet viser et underskudd på kr
2.266.118.

I henhold til vedtak har vi fulgt strategien med en langsiktig
investeringsprofil med moderat/lav risiko der forventingen til
avkastningen over tid er 8 – 12 % per år – 10 års perspektiv.
Den strategien følger vi pr 31.12.2009. At porteføljen
gjennomgående består av investeringer med lav/moderat
risiko kan leses av at verdifallet i ODF’s sine investeringer
Årsmøtet 19.mars 2009 vedtok å bruke kr 900.000 til Oslo var mye mindre enn det generelle verdifallet i 2008. Det
Døveforening. På ekstra ordinært årsmøte 16.oktober 2008 gjenspeiles også i motsatt retning: ODF fikk heller ikke full
vedtok årsmøtet å bevilge ekstra tilskudd på inntil kr
uttelling av den generelle verdistigningen i 2009.
100.000 til oppussing av taket i stuen på feriehjemmet
Skaug. Feriehjemmet Skaug brukte ikke midlene i 2008,
Forvaltningskomiteen mener at den porteføljen som ODF nå
men i 2009 er det brukt 48.032,57. Resterende er tilbakeført har bør beholdes inntil videre. De reelle verdiene av fonds
Hjelpefondet med kr 51.967,43.
og selskaper som er investert i bedrifter vil først bli
Styring av finansiell risiko
Ekstraordinært årsmøte januar 2007 gjorde følgende
vedtak:
Foreningen skal gjennomføre en aktiv forvaltning av
kapitalen forening fikk for salget av Sven Brunsgt. 7.
Storparten av salgssummen kunne brukes til investeringer i
verdipapirer.
Det opprettes en forvaltningskomitè som fungerer som
rådgiver for hovedstyret i plassering og forvaltning av
kapitalen.
Oslo Døveforening har to målsetninger med aktiv
kapitalforvaltning:
1) Ivareta / øke realverdien (Realverdi= Beholde kjøpekraft
når inflasjon/prisstigning er tatt hensyn til) av kapitalen.
Foreningen skal ha mulighet til å kunne kjøpe en tilsvarende
kostbar eiendom som Sven Brunsgate på senere tidspunkt.

synliggjort når prosjektperioden for de enkelte verdipapirene
blir avsluttet. Der vil ta 1 – 5 år, avhengig av hvilke
prosjekter det gjelder.
I løpet av 2009 ble avtalen avsluttet med forvalter Glitnir
(senere RS Platou). Per årsskiftet 2009/2010 har ODF ikke
noen avtale med en forvalter.
Tilbakeblikk av midler etter salget av Sven Brunsgt 7
Oversikten viser hva pengene er brukt etter salget av
Gården i Sven Brunsgt 7. Tallene er avrundete.

Salg av gården
Momskompensasjon
Avkastning
Annen inntekt

2) Det skal kunne tas ut et årlig utbytte. Det skal kunne tas
8 Nr. 2- 2010
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Inntekter for årene 2006-2009
24 870 000
402 500
910 000
286 500
26 469 000

Kostnader for årene 2006-2009
Tilskudd til Oslo Døveforening
3 515 000
Tilskudd til feriehjemmet
278 700
Advokathonorar
386 000
Kostnader ved rettsak etc
2 135 250
Oppussing og kjøp av inventar
2 050 000
Gebyrer / forvaltningshonorar
130 300
Tap på investeringer
1 862 000
Andre kostnader
198 700
Revisjon
118 700
10 674 650
Vi har igjen per 31.12.2009

Fortsatt drift
Forutsetningen for fortsatt drift i Hjelpefondet er tilstede og
årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne
forutsetningen.
Arbeidsmiljø
I Oslo Døveforenings Hjelpefond er det ingen ansatte.
Påvirkning av det ytre miljø
Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

15 794 350

Oslo 20.mai 2010
Hege R. Lønning (sign.)
Foreningsleder

Svein Arne Peterson (sign.)
Nestleder

Sonja M. Holten (sign.)
Styremedlem

Solveig Uteng (sign.)
Styremedlem

Jon A. Vik (sign.)
Styremedlem

Maj-Lis Marman (sign.)
1.varamedlem

Mari Hol (sign.)
2.varamedlem

Vidar R. Sæle (sign.)
Daglig leder

5. REGNSKAP FOR HJELPEFONDET
Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Inntekt på investeringer
Annen inntekt
Sum driftsinntekter

NOTE
2
2

Tap på investeringer
Nedskrivning aksjer og andeler
Avskrivning på varige driftsmidler
Årsmøtevedtak
Annen driftskostnad
Merverdiavgiftskompensasjon
Sum driftskostnader
Driftsresultat

7
7
6
5
3, 4

2009

2008

133 171
12 493
145 664

622 601
273 867
896 468

98 483
1 067 676
237 443
900 000
260 735
-45 770
2 518 567
-2 372 903

1 863 063
1 575 878
273 867
1 814 719
90 105
-159 084
5 458 548
-4 562 080

106 785
106 785
-2 266 118

222 598
222 598
-4 339 481

-87 507
-2 178 611
-2 266 118

145 000
-4 484 481
-4 339 481

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt
Netto finansresultat
ÅRSRESULTAT
OVERFØRINGER
Overført til/fra egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Overført til/fra annen egenkapital
Sum overføringer
3.ÅRSMØTE - 2010
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Balanse pr 31. desember
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Påkostning leide lokaler
Inventar, kontormaskiner og lignende
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

NOTE

2009

2008

6
6

742 478
805 364
1 547 842
1 547 842

856 376
928 909
1 785 285
1 785 285

0
273 867
273 867

0
418 586
418 586

8

Investeringer
Aksjer og andeler
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

7

12 937 973 14 219 008
12 937 973 14 219 008
3 872 818 4 469 395
17 084 658 4 469 395
18 632 500 20 892 274

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Grunnkapital
Sum innskutt egenkapital

500 000
500 000

Annen egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

10

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til Oslo Kommune
Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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500 000
500 000

212 924
300 431
15 429 131 17 607 743
15 642 055 17 908 174
16 142 055 18 408 174

2 484 100 2 484 100
6 345
0
2 490 445 2 484 100
2 490 445 2 484 100
18 632 500 20 892 274

Noter til regnskapet 2009
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Investeringer i verdipapirer
Investeringer i verdipapirer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på
balansetidspunktet. Ved beregning av gevinst og tap legges FIFO-prinsippet til grunn.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres
på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler
med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det
ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige
kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Note 2 Driftsinntekter
Per virksomhetsområde:
Utbytte, avkastning på investering
Gevinst ved realisasjon
Annen inntekt (intern husleie)
Oslo Døves Multimediaklubb
Sum

2009
116 236
16 935
12 493
145 664

Utbytte, avkastning på investering
Tyskland eiendom
Sparebank 1 SR-Bank
Orkla
Veidekke
Itera Consulting
StatoilHydro
ABG Sundal Collier
Prosafe SE
ELI1V
Skanska B
SCA B
Volvo B
H&M B
ELI1V kapital
Sum

95 134
1 000
900
2 500
2 000
6 525
2 000
1 373
671
1 052
585
559
1 094
843
116 236
3.ÅRSMØTE - 2010

2008
562 114
60 487
273 867
896 468
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Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer
Daglig leder eller ledende personer har ikke hevet lønn fra Hjelpefondet.
Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning.
Revisor
Godtgjørelse til Deloitte AS eksklusiv mva fordeler seg slik:
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Sum
Note 4 Driftskostnader
Driftskostnader
Bankkostnader
Revisjon
Administrasjonskostnad
Porto
Tap på fordringer
Advokathonorar
Oslo Tingrett
Feriehjemmet Skaug
Sum

2009
47 875
47 875

2008
46 925
5 794
52 719

2009
0
59 844
4 550
3 589
144 719
0
0
48 033
260 735

2008
101
52 719
0
0
0
36 028
1 257
0
90 105

2009
900 000
900 000

2008
10 000
154 719
900 000
750 000
1 814 719

Note 5 Årsmøtevedtak
Bridgeklubb
Feriehjemmet Skaug
Oslo Døveforening
Oslo Døveforening, ekstra tilskudd
Sum
Årsmøte var 19.mars 2009.

Note 6 Varige driftsmidler
Driftsløsøre,
Påkostning inventar,
leide lokaler verktøy o.l

Tomter

Sum

Anskaffelseskost 01.01.09
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.09

987 746 1 071 406
0
0
0
0
987 746 1 071 406

2 059 152
0
0
2 059 152

Akk. Avskrivninger 31.12.09
Bokført verdi pr. 31.12.09

245 268
742 478

266 042
805 364

511 310
1 547 842

Årets avskrivninger

113 898

123 545

237 443

Avskrivningsprosenten er 13,3, fordelt fram til år 2014.
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Note 7 Aksjer og andeler
Omløpsmidler
Dato

Key Hedge
Tyskland Eiendom
Pareto Shippingkapital
Iron Man Dis, Shipping
Aheloy Beach, Bulgaria
NRP L. Bond Dis
Orion Absolutt
Orion Utbytte
East Capital

Andeler

01.04.2007 13 913,68
21.03.2007 47 567,00
14.03.2007 30 000,00
20.09.2007
2%
15.08.2007 149 400,00
11.04.2008
0,8 %
09.09.2008 9 674,00
26.06.2008
09.03.2007
0,76

Sum

Kostpris

Akkumulert Akkumulert
Markeds
Bokført verdiendring verdiendring
verdi 2009 verdi 2009
2009
2008

2 000 000
5 099 967
3 075 000
1 385 900
1 422 000
900 000
970 786
727 755
30

1 896 991 1 896 991
-103 009
4 809 024 4 809 024
-290 943
1 830 000 1 830 000 -1 245 000
1 278 396 1 278 396
-107 504
747 000
747 000
-675 000
856 000
856 000
-44 000
792 784
792 784
-178 002
1 001 248
727 755
0
23
23
-7
13 211
15 581 437
466 12 937 973 -2 643 465

-298 635
0
-555 000
-10 509
-168 750
-102 400
-399 434
0
0
-1 534 728

Det er i 2009 betalt inn uinnkalt kapital til Iron Man Dis på kr. 124.238 og en emisjon på kr 72.000 til
Aheloy Beach, Bulgaria.
I tillegg er det tilbakebetalt innbetalt kapital på NRP L. Bond Dis med kr. 100.000.
Følgende aksjer og andeler er solgt i 2009:
Investering
Orion Utbytte
Norsk Energiforvaltning (NEF)
Sum
Gebyrer /Forvaltningshonorar
Sum

Anskaffelses
kost

74 198
829 474

Innløsnings
beløp

90 885
767 827

Tap

Gevinst

248
61 647
61 895
36 588
98 483

16 935

2009
273 867
273 867

2008
358 013
60 573
418 586

2009

2008

2 484 100

2 484 100

16 935

Note 8 Andre fordringer
Fordring ODF
Fordring Skaug
Sum

Note 9 Gjeld til Oslo kommune
Gjeld til Oslo kommune

Gjeld til Oslo kommune er en pantegjeld som ligger på eiendommen "Skaug" på Nesodden.
Dersom Oslo Døveforening ikke har kjøpt ny eiendom innen utgangen av 2011, skal hele pantet
innfris.
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Note 10 Egenkapital
Bundet
kapital

Innskutt egenkapital
Egenkapital 01.01.09

Egenkapital
med
Annen
Sum
selvpålagte
egenkapital restriksjoner egenkapital

500 000 17 607 743

Årets endring i egenkapital:
Bevilget til øremerkede formål
Årets resultat
Egenkapital 31.12.09

300 431 18 408 174

-87 507
- 2 178 611
500 000 15 429 131

212 924 16 142 055

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner:
01.01.2009

Øremerket Jubileumsbok
Øremerket Maleri
Øremerket Kurs
Øremerket Feriehjemmet Skaug
Øremerket kjøp av festetomt Skaug
Øremerket Smalfilm
Sum

Tilført

123 861
25 221
6 350
100 000
45 000
0
300 431

12 493
12 493

Tilbakeført

Anvendt

-51 967

-48 033

-51 967

-48 033

31.12.2009

Oslo 14.mai 2010
Hege R. Lønning (sign.)
Foreningsleder

Svein Arne Peterson (sign.)
Nestleder

Sonja M. Holten (sign.)
Styremedlem

Solveig Uteng (sign.)
Styremedlem

Jon A. Vik (sign.)
Styremedlem

Maj-Lis Marman (sign.)
1.varamedlem

Mari Hol (sign.)
2.varamedlem

Vidar R. Sæle (sign.)
Daglig leder
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3.ÅRSMØTE - 2010

123 861
25 221
6 350
0
45 000
12 493
212 924

6. LOVENDRINGER
HJELEPEFONDET
Statuttene ble revidert på årsmøtet 19.mars 2009.

Styrets forslag

§7
Årsmøtet er Hjelpefondets høyeste myndighet og holdes
hvert år. Årsmøtet avholdes i mars/april måned. Innkalling
til årsmøte kunngjøres med minst 8 ukers varsel. Forslag
til disposisjon av midler leveres hovedstyret innen 6 uker
før årsmøtet. Sakspapirene skal sendes ut minst 3 uker
før. Årsmøtet er vedtaksdyktig, når innkallingen har skjedd
på foreskreven måte, uansett frammøte.

§7
Årsmøtet er Hjelpefondets høyeste myndighet og holdes
hvert år. Årsmøtet avholdes senest i juni måned. Innkalling til årsmøte kunngjøres med minst 8 ukers varsel. Forslag til disposisjon av midler leveres hovedstyret innen 6
uker før årsmøtet. Sakspapirene skal sendes ut minst 3
uker før. Årsmøtet er vedtaksdyktig, når innkallingen har
skjedd på foreskreven måte, uansett frammøte.

Det er mulig å innkalle til ekstra ordinært årsmøte hvis styret finner det nødvendig eller når minst 20 stemmeberettigete medlemmer krever det. Innkalling skjer etter samme
regler som for ordinært årsmøte. På ekstra ordinært årsmøte kan det bare behandles de saker som er nevnt i innkallingen. Alle medlemmer i Oslo Døveforening som har
betalt kontingent pr 31.12 siste år har stemmerett.

Det er mulig å innkalle til ekstra ordinært årsmøte hvis styret finner det nødvendig eller når minst 20 stemmeberettigete medlemmer krever det. Innkalling skjer etter samme
regler som for ordinært årsmøte. På ekstra ordinært årsmøte kan det bare behandles de saker som er nevnt i innkallingen. Alle medlemmer i Oslo Døveforening som har
betalt kontingent pr 31.12 siste år har stemmerett.

Dagsorden for Årsmøtet:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Lovendringsforslag
7. Forslag til disposisjon av midler

Dagsorden for Årsmøtet:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Lovendringsforslag
7. Forslag til disposisjon av midler

7. FORSLAG TIL DISPOSISJON AV MIDLER
Årsregnskapet for Hjelpefondet for 2009 viser et underskudd, og det er derfor ikke satt av midler til disposisjon av
avkastning som kan brukes i 2009.
Årsmøtet behandler et forslag fra hovedstyret i Oslo Døveforening, som tas fra egenkapitalen.
Hovedstyret (ODF)
Styret ber årsmøte om å ta ut kr 950.000 som skal dekkes bl.a. leie av lokaler i Nedre Voll gate 5 fra Hjelpefondets midler i
2010.

3.ÅRSMØTE - 2010
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SLEKTSGRANSKNINGSKURS

Tid:

Sted:

DIABETESKURS TYPE 2

Oslo Døveforening samarbeider med Lærings- og
mestringssenteret ved Oslo Universitetssykehus, Aker
på Sinsen.

Fredag 27.august kl 17 – 21
Lørdag 28.august kl 10 – 17
Søndag 29.august kl 11 – 17
Døveforeningens lokale i Nedre Voll gt. 5.

Kursleder: Beryl K. Ramvik (døv dame fra Bergen)
Kursavgift: Kr 350 for medlemmer i
Oslo Døveforening
Kr 500 for andre Inkluderer lunsj lørdag
og søndag.

Vi har planer om å ha 3-4 dagers diabeteskurs for de
som har type 2, i september. Vi venter på endelig
beskjed om datoer. Det kommer også notis i Døves
Tidsskrift i juni og i hjemmesiden vår, www.odf.no.
Send gjerne påmelding eller for mer informasjon om
kurset til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5, 0158
Oslo eller til daglig leder vidar.saele@odf.no innen 10.
august 2010.

Gjennom kurset lærer du å bruke slektsprogram på PC
og vite hvordan du finner din slekt ved å hente fra ulike
kilder som kirkebøker, søking på internett osv. Ta med
din egen PC på kurset.
Påmelding til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5,
0158 Oslo eller til daglig leder vidar.saele@odf.no
innen 10.august 2010.

FLERKULTURELT CAFE
Det blir flerkulturelt cafe i døveforeningen lørdag 5.juni kl 13.00.

Alle er hjertelig velkommen!
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60PLUSS – AKTIVITETER
Tirsdag 1.juni

Tur til Hovedøya
Møtes kl 11.15 ved Vippetangen kai. Vi tar fergen kl 11.25. Ta med matpakke og drikke.

Tirsdag 15.juni

Tur rundt Sognsvann
Møtes kl 11.00 ved T-banestasjonen Sognsvann.

Onsdag 30.juni

Tur til Bygdøy og omvisning på lystslottet Oscarshall.
Møtes kl 10.45 utenfor døveforeningen, og vi går langs Frognerkilen til lystslottet Oscarshall. De
som ikke ønsker å gå, kan ta buss nr 30 til Bygdøy og gå av ved Folkemuseum og møtes ved
lystslottet Oscarshall kl 11.45.
Påmelding innen 23.juni av hensyn til guide til daglig leder ved oppslag eller sms 930
32 049.
P.s. høstens aktiviteter har vi flyttet til torsdager som en prøveordning.

Torsdag 12.aug. Besøk på Bogstad Gård
Ta t-bane 2 mot Østerås, og gå av på Røa T-banen, som er framme kl 11.04. Deretter tar vi buss
41 mot Sørkedalen kl 11.12 og er framme kl 11.18 til Bogstad gård.
Kl 11.30 får vi en times omvisning i Peder Ankers hjem, i den historiske hovedbygningen. Kl 13.00
tar vi en lunsj, som 60pluss spanderer.
Bindende påmelding innen 4.august av hensyn til omvisning og bestilling av mat til daglig
leder ved oppslag eller sms 930 32 049.
Torsdag 9.sep.

Øyhopping i Oslofjorden
Møtes kl 11.15 ved Vippetangen kai. Vi tar fergen kl 11.25. Ta med matpakke og drikke.
Reiserute:
Kl 11.25 fra Vippetangen til Gressholmen
Kl 13.05 eller 14.20 fra Gressholmen til Lindøya øst
Kl 15.00 fra Lindøya vest til Vippetangen (vi går fra Lindøya øst til Lindøya vest)
Kl 14.25 eller 15.45 fra Lindøy øst til Vippetangen (som et alternativ om vi ikke vil ta ferge fra vest)

Torsdag 23.sep. Bjørnstjerne Bjørnson – utstilling
Møtes utenfor Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110 ved Solli plass kl 11.00. Det er 100 år
siden Bjørnstjerne Bjørnsons død i 1910,og vi ser på utstillingen i Nasjonalbiblioteket.
Torsdag 7.okt.

Tur til Frognerseteren
Vi møtes utenfor Majorstuen T-banestasjon kl 11.00. Vi tar buss 1B til Frognerseteren sammen. VI
går tur rundt området, spiser lunsj i cafeen og går nedover til Holmenkollen og ser hvor langt de har
kommet med hopp-anlegget. Vi tar buss fra Midtstuen tilbake til Majorstua.
Nr. 2- 2010
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Oslo Døveforening søker
TEGNSPRÅKLÆRER/E

Vår tegnspråkinstruktør slutter i løpet av høsten, og vi søker derfor etter noen tegnspråklærere som kan undervise
tegnspråk i forskjellige nivåer og bruke vårt undervisningsmateriell, nivå 0 – 4. Oppdrag skjer når vi har kurs på gang og
som regel kl 17-19 på ettermiddager. Noen ganger er det behov for kurs på dagtid – men ikke ofte.
Vi søker etter en person som er:
• Fleksibel
• Kreativ
• Lett å samarbeide med
• Kan jobbe selvstendig
Krav til søker:
• Høy brukerkompetanse i tegnspråk
• God kjennskap til norsk tegnspråks grammatikk
• Erfaring i å undervise og tilpasse ulike målgrupper
Det gis honorar inkl. feriepenger per undervisningstime som inkluderer forberedelse. Honorar vurderes i forhold til
tidligere praksis og utdanning.

Oslo Døveforening søker
KONTORMEDARBEIDER
Kontormedarbeider er i 20 % stilling, og omfatter:
• Administrering av tegnspråkkursene
• Administrering av kurs for døve
• Sende søknad og rapport til NDFs studieorganisasjon
• Forefallende kontorarbeid som gis av daglig leder
Krav til søker:
• Fleksibel
• Kreativ
• Lett å samarbeide med
• Kan jobbe selvstendig
• Kjennskap fra arbeid med kurs
• Kjennskap til office-programmer og data
Vi tilbyr:
• Obligatorisk Tjenestepensjon
• Bruk av mobiltelefon etter statens satser
• Trivelig arbeidsmiljø
Søknad med CV til begge stillingsannonsene, sendes Oslo Døveforening, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo eller via
epost post@odf.no. Ta med kopier av vitnemål, attester og referansehenvisnnger ved intervju.

Søknadsfrist: 1.august 2010
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2010
JUNI

AUGUST

01. tirsdag

04. onsdag
06. fredag
12. torsdag

60pluss – tur til Hovedøya
Bridge
03. torsdag Temakveld kl.19
04. fredag
Landsmøte i Tromsø
05. lørdag
Flerkulturelt cafe kl 13
Kvinneforening, tur til Strømstad
06. søndag Kvinneforening, tur til Strømstad
07. mandag Odf styremøte kl 16
08. tirsdag Bridge
09. onsdag Senior-treff 10-15
10. torsdag ODF Ledermøte kl.17
ODF Hjelpefondet Årsmøte
kl.19
13. søndag ODF – Tur til Berlin
14. mandag ODF – Tur til Berlin
15. tirsdag ODF – Tur til Berlin
Bridge
16. onsdag ODF – Tur til Berlin
Babykafe 12-14.
17. torsdag ODF – Tur til Berlin
18. fredag
ODF – Tur til Berlin
Moro med trim – Bjørvika tunnel
22. tirsdag Bridge
23. onsdag Seniorforening har
sommeravslutning på Mjøsgløtt.
Regnbuen – 25 års jubileum.
24. torsdag Regnbuen – 25 års jubileum.
25. fredag
Regnbuen – 25 års jubileum.
RORBUA – Aker brygge
27. søndag Regnbuen – 25 års jubileum.
29. tirsdag Bridge
30. onsdag 60pluss / Moro med trim – tur til
Oscarshall

JULI
02.
09.
16.
23.
30.

fredag
fredag
fredag
fredag
fredag

RORBUA – Aker brygge
RORBUA – Aker brygge
RORBUA – Aker brygge
RORBUA – Aker brygge
RORBUA – Aker brygge

Senior-treff 10-15.
RORBUA – Aker brygge
60pluss / Moro med trim –
Bogstad gård
13. fredag
RORBUA – Aker brygge
14. lørdag
Tur til Oscarsborg, foreldre og
barn
16. mandag Odf styremøte kl.16
18. onsdag Senior-treff 10-15.
20. fredag
RORBUA – Aker brygge
24. tirsdag Moro med trim, Sykkeltur i byen
Seniorforening – 4 dagers tur
25. onsdag Seniorforening – 4 dagers tur
26. torsdag Seniorforening – 4 dagers tur
27. fredag
Seniorforening – 4 dagers tur
Slektsgransknings kurs
28. lørdag
Slektsgransknings kurs
29. søndag Slektsgransknings kurs

SEPTEMBER
01.
02.
07.
09.
15.
16.
18.
22.
23.
29.

•
•
•
•
•

onsdag
torsdag
tirsdag
torsdag
onsdag
torsdag
lørdag
onsdag
torsdag
onsdag

Senior-treff 10-15
Medlemsmøte kl 19
Moro med trim, minigolf
60pluss – Øyhopping
Senior-treff 10-15
Temakveld kl 19
Flerkulturelt-treff 13-18
Åpen Dag – Rycon 10-14
60pluss – Museum
Senior-treff 10-15

FRAMTIDIGE KULTURDAGER
2010 – Molde 1.-3.oktober – www.kulturdagene.net
2011 – Oslo 23.-25.september
2012 – Kristiansand
2013 – Trondheim
2014 – Haugesund

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. 2- 2010
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Returadresse: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5-7, 0158 Oslo

Vil du støtte oss med din grasrotandel?
Org.navn:
Org.nr:

OSLO DØVEFORENING
971525088

Registrer deg hos NorgesAutomaten:
32774971525088

http://www.norgesautomaten.com/register.jsp?from=Norges12
Når du registrerer deg hos NorgesAutomaten, så er det viktig at
du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening.

OSLO DØVEFORENING · WWW.ODF.NO
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SE HER 47. årgang 2010
Oslo Døveforening er en interesse-forening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
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Tilsluttet: Norges Døveforbund
FFO-Oslo
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Abonnement på bladet SEHER:
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eDialog: Direkte kontakt via CHAT på http://www.odf.no
SMS: Send ODF <melding> til 1980
Telefaks: 23 50 24 30
E-post: post@odf.no
Kontonr.: 1600.40.08301
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Daglig leder: Vidar R. Sæle
Teksttlf: 22 41 25 30
Bildetlf: 04 06 93 04 41
Mobiltlf: 930 32 049 (SMS)
E-post: Vidar.saele@odf.no
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Tegnspråkkurs: tskurs@odf.no

ANNONSEPRISER

——————————————————————————————————————————————————————————————--

Foreningsleder: Svein Arne Peterson
E-post: leder@odf.no
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Underavdelinger :
Ungdomsklubben Paff
Døvegruppa Regnbuen
Oslo Døves Bridgeklubb
Oslo Døves Seniorforening
Oslo Døves Kvinneforening
Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Utvalg/Komite:
Kulturkomite
Flerkulturelt utvalg
Døvehistorieutvalg
Feriehjemskomite
———————————————————————————————————————————————————————————————

Informasjon:
http://www.odf.no - Tekst-tv NRK, side 772
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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.

LEDEREN HAR ORDET
Selv om vi av og til fortsatt har et glimt av sensommer,
merkes det godt at høsten er
begynt. For foreningen
betyr det at årets
travleste årstid er
kommet. Når du ser
gjennom dette
nummeret av SeHer, vil
du finne omtale av og
innbydelse til mange
aktiviteter.
Det har vært gjennomført kurs i slektsgransking, og det
skal gjennomføres flere. Styret har gjennomført seminar
og tatt opp flere viktige saker som skal diskuteres utover
høsten. ODF har fått tilbud om å overta driften av
frivillighetssentralen, med økonomisk støtte fra Conrad
Svendsen Senter i en overgangsperiode. Jeg mener at
frivillighetssentralens virksomhet er helt i tråd med
arbeidet ODF driver, og ut fra foreliggende opplysninger
vil jeg gå inn for at ODF overtar driften. Hvis ikke ODF
overtar, vil driften av frivillighetssentralen bli lagt ned.
Om ikke lenge vil medlemmene også få merke en
forandring på hjemmesidene. Gjennom flere år har vi fått
kritikk for kjedelige og vanskelig navigerbare hjemmesider,
og langt på vei er jeg enig. Det er imidlertid ikke bare
enkelt å skifte hjemmeside, vi må ha et konsept som er lett
å vedlikeholde, og som oppleves som brukervennlig av de
som besøker sidene våre. Vi tror at vi har funnet en
løsning, som også er rimelig, og vi holder på å kurse folk til

å bruke disse sidene. Om ikke lenge håper jeg at vi kan
innvie våre nye sider, nå med flere bilder enn før.
Om du ser godt gjennom dette bladet, vil du finne
spennende emner på torsdagene. Hva sier du til at vi får
besøk av en døv sexolog fra Danmark som vil snakke om
”Kjærlighetens språk” torsdag 14. oktober? Eller at vi skal
diskutere temaet ”Er døve gjerrige?” torsdag 11.
november? Vi har også åpent torsdager uten at det er
fastlagt program, det er rett og slett bare å droppe
innom….
Dersom du ser godt gjennom dette nummeret, vil du som
nevnt innledningsvis se at vi har mange aktiviteter. I tillegg
er det en gruppe som skal reise til Døves kulturdager i
Molde i begynnelsen av oktober, - og det er også en
gruppe i gang som forbereder gjennomføring av Døves
kulturdager i Oslo 2011.
Styret har også vedtatt å sette i gang med et julelotteri.
Dette får alle medlemmer tilsendt i posten. Hvis du ikke vil
kjøpe eller selge loddene, kan du returnere dem til ODF.
Foreningens økonomi er slik at vi må gjennomføre tiltak for
å få inntekter. Du kan lese mer om det i bladet.
Selv om det er mange aktiviteter, er det ikke sikkert vi
klarer å nå alle. Det er derfor viktig at vi får tilbakemelding
med ønsker om kursemner og tiltak. Som et levende
tegnspråkmiljø skal ODF favne vidt og bredt, velkommen
til en travel høst!
Svein Arne

LOGO-KONKURRANSE
Oslo Døveforening jobber nå med å sette opp en helt ny webside, som inneholder bilder, kalender, diskusjonsforum,
nyhetsartikler. Det blir også satt opp egne sider til våre underavdelinger.
Den nye websiden www.odf.no, vil bli klar ca januar 2011.
Den nye siden trenger en ny LOGO!
Vi oppfordrer deg å sende oss forslag til ny logo, helst innen 1.desember 2010 til
post@odf.no.
Vinnerpremien er gratis inngang og festmiddag til Døves Kulturdager 23.- 25.september 2011.
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MEDLEMSBEVEGELSER
Nye medlemmer
Vegard Bolin Olsen
Babar Ali
Mahammed Yusuf Hassan
Susanne Angell
Hanne Marte Bråten
Siv Fosshaug
Magnus Laubacher (h)
Mia Laubacker (h)
Zara Magdalena Slowikowska Jacobsen (h)
Isaac Emnuel Slowikowska Jacobsen
Theo Katsnelson (h)
Ethan Katsnelson (h)
Oskar Frantzen Holte
Ole Frantzen Holte (h)
Brage Wright Mehlum (h)
Embla Wright Mehlum (h)
Støttemedlem til hovedmedlem
Gabor Baksa
Utmeldinger
Bjørn Egil Hammerlund
Egil Allan Marthinussen
Dødsfall
Liv Henriksen-Pontesegger
Christian Sliper

STOFF TIL NESTE NUMMER

OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER
Valgt på årsmøtet 10.april 2010.
Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.varamedlem:
2.varamedlem:

Svein Arne Peterson
Torill Lorentzen (2 år)
Niels Kristensen (2 år)
Solveig Uteng
Jon A. Vik
Mari Hol
Are Dyrhaug

Bilagsrevisor:

Rolf Smenes

Revisor for underavdelingene: Helle Heidi Hammerlund
Lovkomite:

Tone-Britt Handberg
Odd-Inge Schrøder
Svein Arne Peterson

Feriehjemskomite: Andreas Fjelde
Børre Roås
Eva Roås
Pia Schrøder
Per Chr. Dahl
Kulturkomite:

Styret fikk fullmakt å finne en løsning.

Valgkomite:

Per Chr. Larsen (leder)
Sonja M. Holten
Odd-Inge Schrøder

SMS-REGISTRERING

Neste nummer kommer i desember 2010. Frist for å
sende stoff er 1.desember til post@odf.no.

LEIE LOKALER I DØVEFORENINGEN
Har du lyst å leie lokalene våre?
Utleiepriser:
Møterom
Kursrom
Foreningssal

Vanlig pris
kr 1.000,kr 1.500,kr 3.000,-

Medlemspris (25 % rabatt)
kr 750,kr 1125,kr 2250,-

Ta kontakt med daglig leder for nærmere opplysninger
vedr. leie av lokaler.
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Foreningen ønsker å sende ut sms meldinger til
medlemmer om hva som skjer av aktiviteter i foreningen
framover.
Vi har nå inngått avtale med Telefonkatalogen.no / Eniro.
Ønsker du å få tilsendt en sms? Send ditt mobilnummer
og navn på e-post: sms@odf.no og du kan også
registrere deg på en liste i foreningen.

STYRESEMINAR

KEIR SLUTTER

Fra venstre bak Jon A. Vik, Vidar R. Sæle, Svein
Arne Peterson, Niels Kristensen og foran fra venstre
Torill Lorentzen og Solveig Uteng.

Vår tegnspråkinstruktør Keir A. Evjen slutter hos oss
30.september. Han har vært hos oss over 16 år, og
begynte 15.august 1994 og ble fast ansatt fra 1.september
1997. Han har gjort en meget god jobb i Oslo
Døveforening gjennom å ha undervist mange
tegnspråkkurs gjennom årene. Det har vært en stor glede
å ha han her på kontoret. Han er alltid smilende og godt
humør, men samtidig er han ikke redd for å si hva han
mener. Han slutter hos oss, da han en stund har ønsket å
flytte hjem til Røst i Nord-Norge. Vi kommer helt sikkert å
savne han her i foreningen. Vi ønsker han lykke til med
den nye tilværelsen på Røst.

Styret hadde styreseminar på Jevnaker i helgen
3.-5.september, og drøftet følgende temaer:
 Overtakelse av Døves Frivillighetssentral?
 Ny webløsning til www.odf.no
 Temaroller – analyse og hvor står ODF nå?
 Hvilke interessepolitiske saker skal vi jobbe med i Oslo?
 Arbeidsfordeling i styret

Vi hadde nyttige diskusjoner, og flere av temaene vi
drøftet er ting som vi vil jobbe med framover. Vi viser til
overtakelse av Døves Frivillighetssentral blir en sak på
ekstra ord. Årsmøte, ny webløsning er noe vi i styret vil
jobbe med i høst og håper den er klar til januar 2011 med
ny logo. Temaroller var interessant og artig, da vi så hvilke
typer lederroller vi i styret er, og hvordan kan vi nytte av
hverandres kunnskaper og erfaringer. Interessepolitiske
saker i Oslo, drøftet vi mest i forhold til Oslo kommune og
videre oppfølging av behov for økt tilskudd.
Arbeidsfordeling i styret, ble drøftet og det var god
diskusjon for hvilke oppgaver styret kan gjøre. Bl.a. at
styret tar ansvar for ulike tiltak, istedenfor å opprette egen
kulturkomite.

NORDISK I BRIDGE FOR PAR
Det var Nordisk mesterskap i Bridge for par i helgen
11.-12.september i Finland. Eitan Zuckermann / Svein
Arne Peterson vant, det er tredje gang på rad de vinner
nordisk. Gunnar Løken / Xing She Sheng ble nr 4.

STYRET VAR PÅ SKAUG

Styret var på befaring 15.september på feriehjemmet
Skaug, sammen med 2 fra feriehjemskomiteen for å se
hvordan feriehjemmet Skaug ser ut etter vannskaden.
Kommentarene fra styret var at det så verre ut, enn man
antok. Vi venter fortsatt svar fra Gjensidige forsikring, og
vår advokat har purret på dem flere ganger.
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ETABLERERKURS

Har du alltid hatt en drøm om å drive et eget firma, for eksempel å selge klær, drive med tegnspråksundervisning,
datahjelp eller annet? Mange føler at det kan være litt vanskelig å etablere et eget firma. Noen av årsakene kan være: Å
betale skatt, skrive rapporter, føre regnskap som man er ikke føler seg flink nok til.
Døves frivillighetssentral i samarbeid med Oslo Døveforening tilbyr et etablererkurs hos Oslo Kommune ved
Næringsetaten der vi har reservert kursdatoer med tegnspråktolk. Næringsetaten vil reservere sitteplasser på første rad
slik at døve kan følge med kurset via tegnspråktolk.
Onsdag 20. oktober

kl.12-15

Temakveld:
Tirsdag 26. oktober
kl. 17-20
Tirsdag 9. og torsdag 11. november
kl. 17-20
Mandag 22., tirsdag 23. og torsdag 25. november kl. 17-20
Torsdag 2. desember
kl. 17-20
Sted: Næringsetaten, Tollbugaten 27, inng. Øvre Slottsgate

Etablererkurset

Gratis

Forretningsplan
Markedsføring og pris
Regnskap
Salg

kr 200
kr 400
kr 600
kr 200

Torsdag 16. desember kl.17
Oppsummering på ODF-lokaler med bespisning.
Vi utveksler erfaringer fra temakveld / kurs. Hva vi kan gjøre bedre neste gang?

Gratis

Hvis du er interessert i å melde på gratis etablererkurs den 20. oktober, må dere melde dere på til Niels Kristensen
niels.kristensen@signo.no eller sms 4023 0515 innen 10. oktober. Gi også beskjed til Niels om du skal melde på
temakveldene, slik at vi vet hvor mange døve det er hver gang.
På temakveldene melder du direkte og betaler på nettet:
http://www.naringsetaten.oslo.kommune.no/etablering_av_egen_bedrift/kurs_og_temakvelder/
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KJÆRLIGHETENS 5 SPRÅK
Torsdag 14.oktober kl 19.00
Vi får besøk av Heidi Nissen fra Danmark. Hun er døv og jobber som sexolog.
Hun skal snakke om forskjellen mellom menn og kvinner, for eksempel om hvorfor menn
foretrekker å ha en plan på plass, og hvorfor kvinner noen ganger reagerer som et stort
hav, hvor hun i det ene øyeblikket er stille og rolig og den neste i opprør. Hvordan er det
riktig å kommunisere sammen? Hun vil gi noen verktøy for hvordan man skal gi
hverandre kjærlighet i et forhold, derav temaet er Kjærlighetens 5 språk.

DEAF AID
Torsdag 28.oktober kl 19.00
Vi får besøk av Deaf Aid som vil fortelle om deres arbeid i Kenya. Deaf Aid
er en norsk organisasjon med visjon for å arbeide for inkludering av døve i
det Afrikanske samfunnet og med fokus på døve barn og unge i Kenya.
www.deafaid.org

AKTIV PÅ DAGTID
Torsdag 4.november kl 19.00
Kristine Øverås fra Oslo Idrettskrets kommer for å snakke om
Aktiv på dagtid, og hva de kan tilby av ulike aktiviteter.
Aktiv på dagtid er et tilbud som koster bare kr 250 for et helt år,
og gjelder for de som er mellom 18 og 65 år, bosatt i Oslo, som
står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.
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ER DØVE GJERRIGE?
Torsdag 11.november kl 19.00
Myte eller en smule sannhet i det?
Flere døve har opplevd å bli tatt for å være gjerrig, uten å være bevisst på det.
Kjenner du deg igjen eller har vært borti dette?
ODF ønsker å innlede debatt om temaet ”Er døve gjerrige” ved å komme med
eksempler på ulike hendelser hvor døve viser seg å være gjerrige ubevisst eller
bevisst.

INTERNETT, MOBILTELEFON OG DATASPILL
Torsdag 25.november kl 19.00
Temakveld for foreldre, besteforeldre og andre som har kontakt med barn. Vi får
besøk fra Redd barna eller Barnevakten.no , som skal fortelle om nettvett ved
bruk av internett, bruk av mobiltelefon og dataspill.
Temakvelden er i samarbeid med helsesøster Anne Mette Dahl ved
Rådgivningskontoret og Døves Frivillighetssentral.

FILMKVELD ”JULESPILLET”
Torsdag 9.desember kl 19.00
Knut Bjarne Kjøde har fått tak i filmen ”Julespillet” med døve skuespillere som ble
vist i NRK en gang på 70-tallet.
Opptaket er i sort/hvitt. I filmen ønsker den gang forbundsleder Thor Gisholt
velkommen og døvepresten er også med.
Vi koser oss med førjulstemning denne kvelden!
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MEDLEMSMØTE

MEDLEMSMØTE

Torsdag 21.oktober kl 19.00.

Torsdag 18.november

Saksliste:
1. Døves Kulturdager 2011
Kulturdagerkomiteen fremlegger sine forslag
for program for Døves Kulturdager som skal
avholdes i Oslo i helgen 23.-25.september
2011.
2. Nytt fra styret, bl.a. julelotteri
3. Eventuelt

etter at ekstra ord årsmøte er ferdig.
Saksliste:
1. Feriehjemmet Skaug, ad vannskade
2. Nytt fra styret
3. Eventuelt

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE
Torsdag 18.november kl 19.00
Saksliste:
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.
DØVES FRIVILLIGHETSSENTRAL – SKAL ODF OVERTA?
Conrad Svendsen Senter har gitt Oslo Døveforening tilbud om å overta Døves Frivillighetssentral fra 1.januar 2011. De
tilbyr å gi økonomisk støtte i en overgangsperiode på 3 år.
Styret ser positiv på henvendelsen om å overta Døves Frivillighetssentralen, og vil i løpet av høsten undersøke en del
ting som vi vil fremlegge på ekstra ordinært årsmøte.
Sier ekstra ord. Årsmøte JA til overtakelse, vil det bli lyst ut stillingen som Daglig leder i Døves Frivillighetssentral fra
1.januar 2011.
Sier ekstra ord. Årsmøte NEI til overtakelse, vil Conrad Svendsen senter innstille på å legge ned virksomheten i Døves
Frivillighetssentral 31.12.2010.

SOSIALKVELD





Torsdag 30.september kl 18.00
Torsdag 7.oktober kl 18.00
Torsdag 02.desember kl 18.00
Torsdag 16.desember kl 18.00

Torsdagskvelder er det sosial kveld, og det er mulig å få kjøpt noe å bite fra kantinen.
Det kan hende at det blir satt opp program på de kveldene, følg med i tekst-tv side 772 eller odf.no.
Nr. 3- 2010
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DØVES FRIVILLIGHETSSENTRAL SIN FREMTID?
Conrad Svendsen Senter har i mange år drevet en frivillighetssentral for døve i Oslo og omegn. Nå for tiden leier
Døves frivillighetssentral lokaler hos ODF.
Conrad Svendsen Senter har bestemt at de ikke lenger skal drive Døves frivillighetssentral, dette trer i kraft fra 1.
januar 2011. CSS har vært i dialog med ODF om å overta driften for Frivillighetssentralen fra denne datoen. Vi
venter i spenning på torsdag 18. november hvor ODF har et ekstraordinært årsmøte som omhandler denne saken.
Døves frivillighetssentral fungerer godt. Vi hjelper folk med ulike oppgaver. I praksis betyr dette at man kaster gamle
ting, hjelper til med innkjøp av møbler eller annet, maling, bestilling av billetter på nettet, samtaler og mye mer. Vi
har mottatt økonomisk tilskudd fra Akershus Fylkeskommune noe som har gjort oss i stand til å tilby tjenester til
døve som bor i Akershus. Døve bosatt i Akershus kan nå kontakte Døves frivillighetssentral ved behov. Dette
gjelder både dersom du trenger hjelp til noe, eller ønsker å stille opp som frivillig. Vi trenger fortsatt flere frivillige
som har bil. Dere er hjertelig velkommen til å kontakte oss.
Daglig leder, Niels Kristensen
Nedre Vollgate 5 ved ODF’s lokal.
SMS: 4023 0515, e-post: niels.kristensen@signo.no

TUR TIL BJØRVIKA

Døves frivillighetssentral arrangerer en tur til Bjørvika-tunnelen lørdag 9. oktober kl. 11 – 13.
Vi møtes kl. 10.30 utenfor Operaen og går sammen til Paulsenkaien. De viser bilder og film om Bjørvika-tunnelen og
området. Det blir vist en utstilling om hvordan det blir seende ut i Oslo år 2020. Deretter har vi en befaring på Østre
Tangent (den hvite broen over jernbanesporene). Det passer for alle sammen. Meld dere på til meg innen 3.
oktober på e-post niels.kristensen@signo.no eller sms 4023 0515.
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60PLUSS – AKTIVITETER
Torsdag 7.oktober

Tur til Frognerseteren
Vi møtes utenfor Majorstuen T-banestasjon kl 11.00. Vi tar buss 1B til Holmenkollen
sammen, og går oppover til Hopp-anlegget og ser oss rundt om hvor langt de er kommet. Vi
går deretter opp til Frognerseteren og spiser lunsj i cafeen.

Torsdag 21.oktober Tur rundt Sognsvann
Møtes kl 11.00 ved T-banestasjonen Sognsvann.
Etter turen, tar vi lunsj i cafeen på Idrettshøgskolen. Diskusjon om forslag til turer fram til jul,
hvor vi ber om forslag fra deg.
Torsdag 4.november Tur rundt Sognsvann
Møtes kl 11.00 ved T-banestasjonen Sognsvann.
De andre torsdagene fram til jul, vil bli informert på seniortreff, oppslag i odf, tekst-tv og odf.no.

Vi feirer halloween for barn i Oslo Døveforening
Lørdag 30. oktober kl. 14
Barn bes å kle seg ut til halloween-festen.
Det blir underholdning, lek og vi ser en halloween film.
Servering av mat og drikke.
Påmelding innen 25. oktober til ODF, post@odf.no
Medlem av ODF – gratis inngang for barn og voksen kr 25
Ikke medlem for barn kr 75,- og for voksne kr 75,Festen avsluttes ca kl. 17.
Nr. 3- 2010
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CODA ELLER KODA?
Vi har merket oss at foreldre sier at de har CODA-barn, men vi har også sett at man bruker
KODA-barn. Da blir vi forvirret, og spurte Coda-Norge, som er en forening for hørende barn av
døve foreldre om hva er forskjellen og hva betyr de forkortelsene?
KODA står for barn under 18 år og CODA er for de som er over 18 år. Her i Norge er det nok blitt slik at det er CODA
som er det som har fått festet seg i miljøet. Vi er alltid barn av døve foreldre, enten vi er små eller store, så det er "bare"
en teknisk forskjell.
Internasjonalt (i USA) skiller man mellom CODA (Children Of Deaf Adults) og KODA (Kids Of Deaf Adults)
Coda Norge – foreningens formål er:
x Å bidra med vår erfaring om en oppvekst i tospråklig miljø med norsk og tegnspråk gjennom:
x

Informasjon til storsamfunnet

x

Å være en ressurs for døve foreldre og deres barn

x Å finne rom for en egen tilhørighet i døvesamfunnet
x Å være et forum for å utveksle erfaringer blant medlemmene
Mer om foreningen finner du i www.coda-norge.no .

HJELP, VI TRENGER TEGNSPRÅK-INSTRUKTØR/LÆRERE!
Har du lyst å undervise tegnspråkkurs 2 timer i uken eller mer?
Vi får stadig flere påmeldinger og henvendelser til tegnspråkkurs, men vi mangler DEG
som kan undervise dem!
Ta kontakt med daglig leder Vidar R. Sæle for nærmere informasjon om hvilke kurs vi
trenger til tegnspråkkurs. For det meste er det kveldskurs fra kl 17-19 hverdager og en
del dagskurs på noen arbeidsplasser.
Send oss en epost vidar.saele@odf.no og skriv enkel brev og vedlegg gjerne CV, så kan
vi finne et kurs du vil undervise og du får utbetalt honorar.
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SPENNENDE TUR TIL OSCARSBORG!
Oslo Døveforening arrangerte en tur til Oscarsborg for foreldre som har døve/hørende barn lørdag 14.august. Det deltok i
alt 15 barn og 15 voksne.

Barna fikk tegne hva de ville ha på T-skjortene. Etter det farget de stearinlys, og de ble fine farger. Aktivitetene
var artig å jobbe med, og attpåtil fikk de med seg hjem både t-skjorten og stearinlyset de arbeidet med.

Vi fikk god mat og spiste
Calzone med is og brus i
Kafeen Oscar. I samme hus
var det aktiviteter også.

Barna fikk delta i tunnelsafari med full utstyr, militær jakke og hjelm (se bilde i forsiden), og her
sitter barna oppå kanonene. Det var spennende å gå rundt Oscarsborg, og det ble fortalt
historie fra 2.verdenskrig om Oscarsborg festning av guiden, tolket av tegnspråktolkene.
Nr. 3- 2010
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TUR TIL BERLIN
Oslo Døveforening arrangerte en vellykket tur til Berlin 13.-18.juni 2010. Vi var 9 deltakere som dro fra Oslo med båten
Color Line til Kiel, og derfra videre med tog fra Kiel til Hamburg. Byttet tog videre til Berlin. Vi fant fram hotellet med tbanen.

I Berlin så vi bl.a. berlinmuren, Charlie Check-point (tidligere grense mellom Øst- og Vest-Berlin), tv-tårnet, båttur i
kanalen Spree og Brandenburger Tor. Tre av oss tok en tur innom døveforeningen som ligger i Friedrichstrasse 12, og der
møtte de noen døve så de fikk se rundt om i lokalene.
På hjemturen tok vi samme veien tilbake, men toget fra Berlin ble noe forsinket med ankomst i Hamburg. Dersom den var
presis ville vi hatt 20 minutter på oss, men her rakk vi så vidt å bytte tog i Hamburg og den gikk akkurat da alle kom med til
Kiel! Så vi var veldig heldige. Hadde vi mistet toget, så hadde vi kanskje mistet båten til Oslo?

Alle var veldig fornøyde med turen, og hadde det gøy. Alle spurte, når blir den neste tur og hvor? Oslo Døveforening kan
avsløre at vi er i dialog om å samarbeide med et reisebyrå som vil lage noen turer i 2011. Mer om dette kommer i neste
nummer i SeHer i desember.
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ARTIG KURS I SLEKTGRANSKNING
7 deltakere deltok på kurs for nybegynnere i helgen 27.-29.august, og kursleder Beryl Ramvik oppdaget at websiden der
man kan hente opplysninger fra kirkebøker var nede hele lørdag. Hun måtte derfor gjøre om hele kursprogrammet, men
det gikk fint, selv om deltakerne syntes det var litt mye på fredagen. Alle var veldig fornøyde med kurset, og ville ha mer
kurs.

Fra venstre: Karl Fr. Robertsen, Trine S. Austbø, Beryl Ramvik, Maj Lisbeth Marman, Kevin Edvardsen, Arne Kr. Rødin
Nyberg og Lise Marie Nyberg. Per Chr. Larsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

SLEKTSGRANSKNINGSKURS
2 nye kurstilbud:
1. For nybegynnere fredag 5.november ettermiddag til
søndag 7.november ettermiddag.
2. For viderekomne fredag 21.januar 2011 ettermiddag
til søndag 23.januar 2011 ettermiddag.
Sted:

Døveforeningens lokale i Nedre Voll gate 5.

Kursleder: Beryl K. Ramvik
Kursavgift: Kr 350 for medlemmer i Oslo Døveforening
Kr 500 for andre
Inkluderer lunsj lørdag og søndag.
Gjennom kurset lærer du å bruke slektsprogram på PC og vite
hvordan du finner din slekt ved å hente fra ulike kilder som
kirkebøker, søking på internett osv. Ta med din egen PC på
kurset.

Her ser vi hva Kevin har laget av slektskart, og den rakk
nesten hele gulvet i døveforeningen. Det var en tykk
papirrull som han har funnet av hans slekter, og det blir
nå en litt av en jobb å overføre alt på data.

Påmelding til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5, 0158
Oslo eller til daglig leder vidar.saele@odf.no innen 30.oktober
2010 for nybegynnere og 15.januar 2011 for viderekomne.
Husk å oppgi hvilket kurs du vil melde på.
Nr. 3- 2010
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NISSEFEST
Søndag 12.desember kl 13.00 – 17.00 i døveforeningen (Nedre Voll gate 5, Oslo).
Risgrøt m/rød saft
Julefortelling
Lotteri med gevinster
Hemmelig overraskelse til barna
Ta med nisselue
Inngangspriser:
Barn, medlem i ODF – gratis
Barn, ikke medlem – kr 75,Voksen, medlem i ODF – kr 25,Voksen, ikke medlem – kr 75,Påmelding innen 8.desember til post@odf.no. Husk å oppgi navn på alle som melder på + alder på barna.
Vi trenger hjelp av noen voksne, før, under og etter festen – fint om vi kan få beskjed. Så vil vi fordele
oppgaver som du får vite før nissefesten.

JULEGAVE TIPS!

Det er kommet nye modeller av ULLMAX klær, som Oslo Døveforening får provisjon av salget.
Det er kommet nye brosjyrer som kan sees gjennom sammen med utstillingen i døveforeningen.
Vi tar imot bestillinger med frist 1.november, 15.november og 1.desember. Vi bestiller og får varene fra
Sverige, og gir deg beskjed når de kan hentes i ODF.
Det er også mulig å bestille direkte på www.odf.no og klikk på ullmax. Du får varene tilsendt til din
hjemadresse.

DU BETALER HALVE PRISEN I FORHOLD TIL TILSVARENDE PRODUKT I BUTIKK.

DU SPARER – OSLO DØVEFORENING TJENER!
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JULESKRAPELODD

MØTEPLASS FOR DØVE INNVANDRERE

Oslo Døveforening trenger mer penger til driften og å
finansiere våre aktiviteter. Vi håper på forståelse at vi
sender ut 10 stk juleskrapelodd pr medlem/familie i posten
i løpet av høsten.
Et juleskrapelodd koster kr 25,- og vi samarbeider med
Ringen forlag as.
Dersom du ikke ønsker å kjøpe eller å selge loddene, kan
du returnere loddene til oss.

Onsdag 13.oktober kl 15.30-18.00
Det blir servert varm suppe og brus.

Ønsker du å selge flere lodder? Så ta gjerne kontakt med
daglig leder vidar.saele@odf.no og vi gir deg flere lodder
og utbetaler en provisjon etter salget.
0-10 lodder = ingen provisjon
11-50 lodder = kr 5,- pr lodd i provisjon
Over 51 lodder = kr 10,- pr lodd i provisjon

Tema:
Vi lager spørsmål du ønsker å vite mer om UDI
eller lurer på noe.
Neste gang får vi svar på våre spørsmål hos UDI, følg
med i www.odf.no og tekst-tv side 772 når det blir.

SPILLECAFE OG PUBAFTEN MED POKERTURNERING
Lørdag 16 okt. fra kl 11.00 til ca kl 01.00
Åpen for alle og det er mulig å ta med egen spillesett eller bare for sosial treff.
Salg av lett mat og drikke.
Det blir gitt lyn kurs i Bridge hele dagen til kveld.
Pokerturneringen starter kl 12.00.
Påmelding innen tirsdag 12.oktober til odbk@islay.no
Maks 50 spillere, og ikke vent for lenge med å melde seg på. Bordavgift Kr 150,- inkl pizza (under pause) og gratis kaffe/te (så mye du vil).
Gavepremier til de 12 beste poker spillere.
Aldregrense er 18 år for pokerturnering og pubaften.

Velkommen!

Arrangør: Oslo Døves Bridgeklubb
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SALG!
TEGNSPRÅKTOLKING OG
SKRIVETOLKING!

STRØSAND

Det blir tegnspråktolking og skrivetolking på et samlet
tribunefelt under SKI-VM i Oslo 24. februar - 4. mars
2011.
Alle som vil ha tolking må bestille billetter hos
www.billettservice.no, Narvesen eller 7-eleven.
All informasjon finner du på www.oslo2011.no .
På langrennsstadion: På O-feltet
(unummerert - vi ordner med reserverte plasser)
I Holmenkollbakken: På V-feltet
(unummerert - vi ordner med reserverte plasser)
I Midstubakken: På X-feltet
(unummerert - vi ordner med reserverte plasser)
Alle plassene er fine plasser, samtidig som de er
forholdsvis rimelige. Hvis noen vil ha dyre plasser uten
tolk, kan de selvsagt ordne det selv. Men vi anbefaler
seksjonene med tolking!!
Det er viktig at alle som kjøper billett, gir beskjed til Arild
Berstad om hvilken konkurranse de skal se på. Vi skal
reservere like mange plasser som det er antall
billettkjøpere på tolkefeltet på de ulike arenaene.
Spørsmål kan rettes til Arild Berstad, Prosjektleder for
tolking under SKI-VM i Oslo 2011 og
Avdelingsleder tolk/vedtak, NAV Hjelpemiddelsentral
Møre og Romsdal, Tlf. 70 32 19 75 / 997 86 590,
Epost: arild.berstad@nav.no

Det blir mye idrettsmoro for alle som blir med!

Sandkongen Strøsand - ypperlig til å strø på fortau, ved
inngangen eller innkjørsel. Det er påbudt å strø sand, når
det er glatt ute. Strøsand kan også brukes som
kalktilskudd til blomsterpott. Ta kontakt med daglig leder.
Kr 50 per kartong eller kr 10 per pose.

BABYCAFE
For døve foreldre i Oslo-området med barn i
alderen 0-3 år.
Et møtested der vi tar opp temaer som er aktuelle for
familier med små barn. En mulighet til å utveksle
erfaringer og møte andre i samme situasjon.
Sted: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.
Program
Onsdag 29.september kl 12-14
Onsdag 27.oktober kl 12-14
Onsdag 24.november kl 12-14
Kontaktperson: Anne Mette Dahl, helsesøster for døve,
sms 971 40 059.
http://www.storby.oslo.kommune.no/
radgivningskontoret_for_horselshemmede/
helsetjeneste/helsesoster_for_dove/babykafe/

Velkommen!
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2010
SEPTEMBER

NOVEMBER

27. mandag Diabetes kurs
Døves kult.dager komite 16-19
28. tirsdag Diabetes kurs
Bridge
29. onsdag Diabetes kurs
Senior-treff 10-15
BabyKafe 12-14
30. torsdag Diabetes kurs
HUS seminar 10-15
ODF kl.18

02. tirsdag Kvinneforening – ”Fargeanalyse” kl 18
Bridge
03. onsdag OnsdagCafe kl 10
Møteplass innvandrer kl.15:30
04. torsdag 60pluss
Døves kult.dager komite 16-19
ODF kl.19
05. fredag Slektgranskningskurs
06. lørdag Slektgranskningskurs
07. søndag Slektgranskningskurs
08. mandag Styremøte Odf
09. tirsdag Bridge
10. onsdag Senior-treff 10-15
11. torsdag ODF kl.18
16. tirsdag Bridge
17. onsdag Sandefjord-Strømstad tur v/seniorforening
18. torsdag 60pluss
Ledermøte kl.17
Ex.ord.årsmøte kl. 19 + Medlemsmøte
23. tirsdag Bridge
24. onsdag Senior-treff 10-15
BabyKafe 12-14
25. torsdag Døves kult.dager komite 16-19
ODF kl.19
27. lørdag Adventtreff v/Seniorforening
30. tirsdag Bridge

OKTOBER
01. fredag
02. lørdag
03. søndag
05. tirsdag
06. onsdag
07. torsdag
08. fredag
09. lørdag
11. mandag
12. tirsdag
13. onsdag
14. torsdag
16. lørdag
19. tirsdag
20. onsdag
21. torsdag
26. tirsdag
27. onsdag
28. torsdag
30. lørdag

Døves Kulturdager i Molde
Døves Kulturdager i Molde
Døves Kulturdager i Molde
Bridge
OnsdagsCafe kl 10
60pluss – Tur til Frognerseteren
ODF kl.18
Kvinneforening – Høstfest kl.18
Tur til Bjørkvika v/frivillighetssentral
Styremøte – Odf
Bridge
Senior-treff 10-15
Døves kult.dager komite 16-19
ODF kl.18
Spillecafe og pubaften med pokerturnering
Bridge
OnsdagsCafe kl 10
60pluss – Sognsvann
Medlemsmøte kl 19 (odf kl 18)
Bridge
ODSK kl.18
Senior-treff 10-15
BabyKafe 12-14
ODF kl 18
Halloween kl.14

FRAMTIDIGE KULTURDAGER
x
x
x
x

2011 – Oslo 23.-25.september
2012 – Kristiansand
2013 – Trondheim
2014 – Haugesund

DESEMBER
02. torsdag 60pluss
ODF kl.19
03. fredag Kvinneforening – Julebord
ODSK Julebord
04. lørdag Julebridge + Julebord i Bridgeklubb
06. mandag Styremøte Odf
07. tirsdag Bridge
08. onsdag Senior-treff - Julebord Victoriahaven rest. +
ODF
09. torsdag Døves kult.dager komite 16-19
ODF kl.19
11. lørdag Regnbuen – medl.møte kl.13 + Julebord
12. søndag Nissefest kl.13
14. tirsdag Bridge
16. torsdag 60pluss
ODF kl.19
21. tirsdag Bridge
22. onsdag Senior-treff 10-15
31. fredag Senior-treff 10-16 i nyttårsaften
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 .
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Returadresse: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5-7, 0158 Oslo

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

Org.navn:
Org.nr:

Registrer deg hos NorgesAutomaten:
http://www.norgesautomaten.com/register.jsp?from=Norges12

Når du registrerer deg hos NorgesAutomaten, så er det
viktig at du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening.

OSLO DØVEFORENING · WWW.ODF.NO

NR 4 · 2010 · 47.ÅRGANG

GOD JUL!

SE HER 47. årgang 2010
Oslo Døveforening er en interesse-forening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Tilsluttet: Norges Døveforbund
FFO-Oslo
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Medlemstall: 484 medlemmer pr 31.12.2009
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Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (520 eks.)
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Adresse: Oslo Døveforening
Nedre Voll gate 5-7
0158 Oslo
eDialog: Direkte kontakt via CHAT på http://www.odf.no
SMS: Send ODF <melding> til 1980
Telefaks: 23 50 24 30
E-post: post@odf.no
Kontonr.: 1600.40.08301
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Daglig leder: Vidar R. Sæle
Teksttlf: 22 41 25 30
Bildetlf: 04 06 93 04 41
Mobiltlf: 930 32 049 (SMS)
E-post: Vidar.saele@odf.no
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Tegnspråkkurs: tskurs@odf.no
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Foreningsleder: Svein Arne Peterson
E-post: leder@odf.no
——————————————————————————————————————————————————————————————--
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ANNONSEPRISER
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.

LEDEREN HAR ORDET
Det er umulig å unngå å
registrere at det snart er jul.
Media er fulle av
julegaveannonser, og
avisenes annonsebilag blir
flere og flere etter hvert som
julen nærmer seg.
Julen markerer samtidig også
overgangen til et nytt år, og for oss
i ODF vil det nye året by på utfordringer:
1)
2)

3)
4)

Vi må få orden på lokalene våre. Vi prøver å få leid
ut lokalene resten av kontraktstiden (til 2014), og
søker nye lokaler.
vi må få bedre økonomiske vilkår av Oslo
kommune. Foreløpig ser det ut til at vi får en liten
økning i tilskuddet fra oslo kommune for 2011, men
fortsatt er det ikke nok for en forsvarlig drift av ODF.
1. januar får vi på plass en ny hjemmeside. Vi håper
å få tilbakemeldinger, slik at hjemmesidene kan bli
slik medlemmene ønsker.
1. januar overtar ODF driften av
frivillighetssentralen, med god støtte fra Conrad
Svendsen Senter i en overgangsperiode. Vi håper
at sentralen vil kunne være en naturlig del av
tilbudet i ODF.

Vi har fått positiv respons på torsdagstilbudet i ODF i høst.
På enkelte av foredragene har vi hatt fullt hus. Når du blar
i dette nummeret av Se Her, vil du se at også utover våren
vil vi ha spennende foredrag.

beste kulturdager noensinne! Komiteen er opptatt av å
lage et konsept med nye og spennende tilbud, der den
enkelte deltaker får mulighet til å være mer aktivt med
samtidig som det også vil bli tilbudt teaterforestillinger m.v.
Til gjennomføringen av kulturdagene er det nødvendig
med frivillige hjelpere, til vakthold, rydding, som
funksjonærer osv. Vi håper at mange vil føle seg kallet til
denne oppgaven.

God jul og godt nytt år!
sap

JULESTENGT / FERIE
Kontoret er stengt fra mandag 20.desember pga juleferie,
og kontoret åpner igjen mandag 17.januar.

I september skal ODF arrangere Døves Kulturdager.
Arrangementskomiteen er i full gang, og målet er: De

NY WEBSIDE OG LOGO

Følg med på lørdag 1. januar 2011, vil vi komme ut med et helt nytt og spennende hjemmeside i www.odf.no.
Vi har hatt logo-konkurranse, og ingen av dem var aktuelle. Men Jon A. Vik som er styremedlem i døveforeningen kom
med et godt forslag, som vi ønsker å få tilbakemelding fra deg.
Hendene er grunnlaget for kommunikasjon på vårt eget språk, tegnspråket.
Vi bruker begge hendene til å kommunisere med hverandre og ut av håndformen er de
tilpasset Oslo Døveforenings logo. Håndflaten utgjør nettopp det med initialene odf. O’en
som indre ring i håndflaten, D’en som ytre ring inkl tommelen og F’en vises her at pekefinger
er bøyd og utgjør en F på enhånds-alfabetet. Fargevalget er gjort slik den klinger fint
sammen med fargen på den nye hjemmesiden som åpnes ved nyttår.
Initialene Odf i logoen utformet som hånd = Oslo Døveforening & tegnspråk
Nr. 4- 2010
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NYTT FRA STYRET
MEDLEMSBEVEGELSER
Nye medlemmer
Mohammed Mahdi Hussein
Eva Sturludottir
Monica Dahl
Ole Gudbrand Skaarud
Marit Dybendal
Irene Nannestad (h)
Max Vidnes Høiberg
Noah Vidnes Høiberg (h)
Julie Vidnes Høiberg (h)
Markus Ørn Norli (h)
Petrine Ørn Norli (h)
Danish Ahmad
Jeanette Storli (h)
Utmelding
Ellen Marit Holm Eskelund (h)
Ida Sønsterud

med 1.januar 2011, etter Conrad Svendsen
Senter. Vi viser til egen stillingsannonse hvor vi søker etter
en daglig leder på full tid for Døves
Frivillighetssentral. Styret vil utarbeide egne vedtekter og
skaffe egen organisasjonsnummer. Vi får i en
overgangsperiode midler fra Conrad Svendsen Senter i en
3 årsperiode, henholdsvis kr 300.000 første
år, kr 200.000 andre år og kr 100.000 tredje året.
LOKALER I NEDRE VOLL GATE 5
Av økonomiske grunner, ser vi oss nødt til å framleie våre
lokaler i Nedre Voll gate 5. Når vi har funnet
en leietaker, vil vi begynne å se oss om etter mindre
lokaler og billigere. Foreløpig har vi ikke fått noe
respons på våre annonser i finn.no, i Dagens Næringsliv
og andre internettsider. Vi er forberedt på at
det kan ta tid. Finner vi ikke noen leietakere, er vi nødt til å
bli i Nedre Voll gate 5. Vi har en avtale med
en megler hos Krogsveen i 6 måneder fra oktober til april.
Annonsen i finn.no, finner du ved å søke på Finnkode:25359841.

INVESTERINGER I HJELPEFONDET
Vi har solgt ut av Absolutt forvaltning, Orion utbytte og Key
Hedge. Pengene fra salget er satt
inn på en portefølje av aksjefond, obligasjoner etc og på
en høyrentekonto. Grunnen er at det var
blitt høy risiko, slik at styret besluttet å selge ut og over til
lavere risiko.
NORGESAUTOMATEN
Vi har mottatt 1.000 euro (ca kr 8.000) i aktivitetsstøtte for
høsten 2010.
DØVES FRIVILLIGHETSSENTRAL
Vi har hatt ekstra ordinært årsmøte 18.november med 24
stemmeberettigede medlemmer, hvor det var
enstemmig ja til å overta Døves Frivillighetssentral fra og

LEIE LOKALER I DØVEFORENINGEN

JULESKRAPELODD
Juleskrapeloddene ble sendt medlemmene i november, og
vi takker for støtten de som har solgt/kjøpt
lodder. Vi trenger fortsatt hjelp til å selge flere lodder. Har
du lyst å tjene ekstra kroner i julen?

Har du lyst å leie lokalene våre?

Ta kontakt med Niels Kristensen sms 402 30 515, så vil vi

Utleiepriser:
Møterom
Kursrom
Foreningssal

Vanlig pris
kr 1.000,kr 1.500,kr 3.000,-

Medlemspris (25 % rabatt)
kr 750,kr 1125,kr 2250,-

Ta kontakt med daglig leder for nærmere opplysninger
vedr. leie av lokaler.
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STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer i april 2011. Frist for å sende
stoff er 15.mars til post@odf.no.

sende ut lodder til deg eller du kan hente i
døveforeningen etter avtale. Salgsperioden varer fram til
31.januar 2011.
Provisjon er:
0-10 lodder = ingen provisjon
11-50 lodder = kr 5,- per lodd i provisjon
Over 51 lodder = kr 10,- per lodd i provisjon

OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER
Valgt på årsmøtet 10.april 2010.

Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.varamedlem:
2.varamedlem:

Svein Arne Peterson
Torill Lorentzen (2 år)
Niels Kristensen (2 år)
Solveig Uteng
Jon A. Vik
Mari Hol
Are Dyrhaug

Bilagsrevisor:

Rolf Smenes

Revisor for underavdelingene: Helle Heidi Hammerlund
Lovkomite:

Tone-Britt Handberg
Odd-Inge Schrøder
Svein Arne Peterson

Feriehjemskomite: Andreas Fjelde
Børre Roås
Eva Roås
Pia Schrøder
Per Chr. Dahl

FRIFOND
Ungdomsklubben Paff får kr 20.000 og Oslo Døveforening
får kr 20.000 for skoleåret 2010-2011 (fram til 31.mai
2011). Oslo Døveforening har allerede brukt noe av
pengene for barna til Oscarsborg festning i august,
Halloween i oktober og nissefest i desember. Vi har planer
å ha en utflukttur for barn med foreldre til våren. Mer om
turen kommer i neste nummer av SeHer i april.
Ungdomsklubben Paff ligger i dvale, og vi håper at de
kommer snart i gang med årsmøte og kan velge nytt styre,
slik at de kan komme i gang med aktiviteter for ungdom.

Kulturkomite:

Styret fikk fullmakt å finne en løsning.

Valgkomite:

Per Chr. Larsen (leder)
Sonja M. Holten
Odd-Inge Schrøder

SMS-REGISTRERING

REVISOR
Vi har avsluttet engasjementet hos Deloitte AS, og går nå
over til Inter Revisjon Romerike AS. De skal revidere våre
regnskaper for 2010.
REGNSKAP
Vi avslutter engasjement hos Regnskapsassistanse AS på
grunn av sparetiltak, men de skal føre regnskapet for 2010
og avslutte den først. Svein Arne Peterson vil føre
regnskap for oss, sammen med Ivar Larsen Sveberg som
skal være overvåkende regnskapsfører og ansvar for lønn
og avgifter fra og med 1.januar 2011. Daglig leder betaler
ut regningene via nettbank som tidligere.

Foreningen ønsker å sende ut sms meldinger til
medlemmer om hva som skjer av aktiviteter i foreningen
framover.
Vi har nå inngått avtale med Telefonkatalogen.no / Eniro.
Ønsker du å få tilsendt en sms? Send ditt mobilnummer
og navn på e-post: sms@odf.no og du kan også
registrere deg på en liste i foreningen.
Nr. 4- 2010
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FERIEHJEMMET SKAUG
Som dere vet, hadde vi vannskade på feriehjemmet Skaug
i vinter. Det har gått lang tid i forhold til forsikring. Siste
nytt er at det ikke blir noen avkorting i forsikringen, slik at
vi får dekket det meste til reparasjoner og oppussing av
feriehjemmet. For tiden er vi i korrespondanse om detaljer
rundt forsikringsoppgjøret. Vi vil gi løpende informasjon på
våre medlemsmøter i 20.januar og 17.mars om hvordan
det går, og når man kommer i gang med å reparere /
oppussing av feriehjemmet.

2.100 til 2.500 fra og med 1.januar 2011.
OSLO KOMMUNE
Byrådet i Oslo kommune la fram sitt budsjettforslag for
2011, 29.september. I oversikten leste vi at de
foreslår at Oslo Døveforening får kr 240.000 i driftsstøtte. I
2010 fikk vi kr 350.000,-. Når det gjelder
kulturmidler til Døves Kulturdager var det ikke satt av noe.
Kulturetaten ber oss om å søke på annet
post for løpende kunst- og kulturtiltak i 2011.
Svein Arne Peterson og Vidar R. Sæle var på deputasjon
19.oktober hos Helse- og sosialkomiteen og
redegjorde at kr 240.000 er for lite, og at vi trenger mer i
tilskudd. Vi redegjorde hva vi jobber med i
Oslo Døveforening. Vi nevnte også om kulturmidler. Vi
svarte på spørsmål fra politikerne.

Det var dugnad på feriehjemmet 13.-15.november, hvor de
ryddet og fjernet bort ting som er ødelagt av vannskaden.
Det ble mye å kaste, spesielt fra kjelleren.
TEGNSPRÅKKURS
Tegnspråkkurs vil bli startet igjen etter nyttår, da vi har fått
noen interesserte som vil undervise. Styret besluttet å tilby
kr 350 pr undervisningstime, og kursavgiften økes fra kr

Helse- og sosialkomiteen hadde møte i november, hvor
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti
foreslår tilleggsbevilgning på kr 500.000 til Oslo
Døveforening. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti foreslår tilleggsbevilgning på kr
150.000 til Oslo Døveforening. I avstemning i
komiteen ble det flertall for kr 240.000 + kr 150.000, til
sammen kr 390.000 vil vi få i driftstøtte for 2011.

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I HJELPEFONDET
Torsdag 6.januar kl 19.00
Dagsorden:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer
3. Godkjenning av dagsorden
4. Behov for mer tilskudd fra Hjelpefondet til driften av Oslo Døveforening for 2010.

MEDLEMSMØTE

MEDLEMSMØTE

Torsdag 20.januar kl 19.00.

Torsdag 17.mars kl 19.00.

Saksliste:
1. Nytt fra styret
2. Eventuelt
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Saksliste:
1. Nytt fra styret
2. Eventuelt

ÅL FOLKEHØYSKOLE OG OM SKOLE- OG KURSTILBUD
Torsdag 13. januar kl 19.00
Vi får besøk av Berglind Stefansdottir, som er rektor på Ål folkehøyskole og
kurssenter for døve. Hun vil fortelle om Ål folkehøyskole og om deres skoleog kurstilbud. Det er anledning å stille spørsmål til henne.

FØRSTEHJELPKURS – FOR DEG SOM HAR OMSORG MED BARN
Torsdag 27.januar kl 19.00 - Torsdag 17.februar kl 19.00
Vi har valgt generell førstehjelpskurs som temakveld, og er for deg som har omsorg for barn
De første 15 personer som melder på kurset, får være med på de praktiske øvelsene på begge kveldene.
Påmelding innen 20.januar til daglig leder, post@odf.no eller sms 930 32 049.
Temaet passer for alle, også for foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og andre som har kontakt med barn og
ungdom.

Temakvelden er i samarbeid med helsesøster Anne Mette Dahl ved Rådgivningskontoret og Døves Frivillighetssentral.

KOSTHOLD
Torsdag 3.mars kl 19.00
Geir Sætre, som er kjøkkensjef på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.
Han vil fortelle om generelt kosthold. Det er anledning til å spørre han alt
om kosthold.
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HJELP MITT BARN SPISER FOR LITE / FOR MYE!
Torsdag 31.mars kl 19.00
Vi får besøk av en ernæringsfysiolog. Hun vil fortelle om kosthold for barn.
Hvordan foreldre skal takle når barnet spiser for lite eller for mye.
Temaet passer fint for alle som har kontakt med barn.

Temakvelden er i samarbeid med helsesøster Anne Mette Dahl ved Rådgivningskontoret og Døves Frivillighetssentral.

SELVANGIVELSEN 2010
Torsdag 7.april kl. 19.00

Vi får besøk av Skattetaten som vil informere om siste nytt om Selvangivelsen 2010.
Det blir individuelt veiledning fra kl 17.00 til 19.00, som du kan få hjelp med selvangivelsen din.
P.s. De kommer også til Seniortreff onsdag 27.april kl. 10-15, og holder foredrag kl 12.

DØVEHISTORIE
Torsdag 24.februar kl. 19.00
Vi får besøk av Karl Fr. Robertsen, og han vil fortelle om:
• HVEM VAR DØVE MARGRETHE PEDERSDATTER I 1600-TALLET?
• DØVEHISTORIESEMINARET, SOM BLE HOLDT I SEPTEMBER 2010 I
TRONDHEIM
I tillegg ønsker vi å diskutere;
• DØVEHISTORIE`S FRAMTID I ODF?
⇒ Drøfte organisering og hvordan ivareta døvehistorie på en best mulig måte.
⇒ Vil folk gå inn i utvalget eller opprette tilbake som det før var døvehistorielag?
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DEMO AV NY BILDETELEFON
Torsdag 3. februar kl 19.00
Vi får besøk av Vision Norway Ltd, som skal demonstrere den nye bildetelefonen TM-9000.
Se annonse på siste side av dette bladet.
ODF har inngått avtale med firmaet og får provisjon pr bildetelefon som blir solgt eller via
NAV Hjelpemiddelsentralen.
Barn/ungdom under 26 år kan søke om bildetelefon, de som er i arbeid og andre med svært
gode grunner kan søke om unntak å få bildetelefon gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen.

Oslo Døveforening overtar Døves Frivillighetssentral fra og med 1.januar 2011,
etter avtale med Conrad Svendsen Senter. Oslo Døveforening søker derfor etter

DAGLIG LEDER
Stillingen omfatter:
•
Koordinere frivillig hjelp
•
Gjennomføre åpent hus / cafe i Døvekirken på torsdager
•
Tilrettelegge aktiviteter for barn med foreldre og ungdom
•
Tilby kurs for døve
•
Utarbeide søknader og har overordnet ansvar for regnskap og budsjettarbeid
•
Daglig drift av frivillighetssentralen
•
Følge opp vedtak som angår frivillighetssentralen
•
Stillingens overordnede er Oslo Døveforening`s daglig leder
•
Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver
Krav til søker:
•
Erfaring med arbeid innenfor organisasjonsarbeid
•
Økonomisk og administrativ kompetanse
•
Evne til å koordinere
Det er ønskelig med kjennskap til databehandling. Det vil bli lagt vekt på kreativitet, samarbeidsevner og personlig
egnethet. Godt kjennskap til døvemiljø og tegnspråk er en forutsetning. Arbeidsplassen vil være i døveforeningens
lokaler.
Lønn etter avtale. Stillingen er betinget av driftstilskudd fra Kulturdepartementet.
Søknad med CV, sendes Oslo Døveforening, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo eller via epost post@odf.no. Ta med kopier av
vitnemål, attester og referansehenvisninger ved intervju.
Søknadsfrist: 10.januar 2011
Nr. 4- 2010
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60PLUSS – AKTIVITETER
Våren 2011

Torsdag 13.januar kl 11 fysisk inne-aktivitet i døveforeningen
Torsdag 27.januar kl 11 fysisk inne-aktivitet i døveforeningen
Torsdag 10.februar kl 11 fysisk inne-aktivitet i døveforeningen
Torsdag 24.februar kl 11 fysisk inne-aktivitet i døveforeningen
Vi gjør noen øvelser, hentet fra 65+ brosjyren.

Torsdag 10.mars
Torsdag 24.mars
Torsdag 7.april

kl 11 Besøk på Norsk Maritimt Museum, Bygdøynesveien 37
kl 11 Besøk på Sporveismuseet på Majorstua
kl 11 Tur langs Akerselva. Møtes på Nybrua ved legevakten i
Storgata. Pizza i Nydalen.

Torsdag 5.mai
Torsdag 19.mai
Torsdag 2.juni
Torsdag 30.juni

kl 11
kl 11
kl 11
kl 11

Tur Bogstadvannet rundt + cafe i Bogstad gård
Tur til Liloseter hytta. Møtes på Ammerud.
Besøke Botanisk hage og museum på Tøyen
Tur fra Bogstad gård til Tryvannstua og videre til
Frognerseter

Nærmere informasjon om de ulike aktivitetene vil bli gitt under seniortreff i døveforeningen og i www.odf.no.

NYTTÅRSAFTEN
Seniorforeningen har seniortreff på nyttårsaften
i døveforeningen fra kl. 12.00 til 16.00.

Hjertelig velkommen!
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DIABETESKURS – TYPE 2

INTERNASJONAL BUFFET

Oslo Døveforening arrangerte Diabeteskurs for de som har
type 2 i dagene 27.-30.september i samarbeid med Oslo
Universitetssykehus, endokrinologisk avdeling, Lærings- og
mestringssenter og Diabetesforbund Oslo. Det deltok i alt
12 deltakere.

Flerkulturelt utvalg (Bazam Haq, Usman Muneer, Ajan A.
Dallabe, Maqsood Riaz og Grace Wing-Sum Ho) arrangerte en flott internasjonal buffet med mange gode spennende retter.
Det kom 29 voksne og 7 barn. Fin stemning og maten
smakte veldig godt. Det ble valgt nye personer til flerkulturelt utvalg, og det kom forslag på nye aktiviteter i 2011.
Usman Muneer er konstituert som leder for flerkulturelt
utvalg fra 2011. Vi vil presentere dem i neste nummer av
bladet.
Vi takker Bazam Haq, Grace Ho og Masqood Riaz som
går ut av flerkulturelt utvalget etter 31.12.2010, for god
innsats i år.

På programmet lærte de å ta blodsukkermåling, senkomplikasjoner, hvordan ta vare på føttene, årsak-symptombehandling av type 2, informasjon om diabetesforbundet,
fysisk aktivitet og kosthold. På bildet i kjøkkenet ser vi alle
lager lunsj med deilige omeletter og salat, samtidig. Det
var en utfordring i det lille kjøkkenet, men det gikk veldig
fint. Alle var veldig fornøyde med kurset og lærte mye. Alle
ønsker mer kurs.

Oslo Universitetssykehus, Aker på Sinsen skal legges ned,
så vi vet ennå ikke hvem som skal ha ansvar for døve diabetikere. Det står i helseplan at døve diabetikere prioriteres og skal få kurs.
Oslo Døveforening har sagt at vi ønsker ny kurs for type 1
til våren og kurs for de som har type 2 til høsten. Vi vet
mer etter nyttår.
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HALLOWEEN FEST FOR BARN
Lørdag 30. oktober i døveforeningen kom det 43 barn og 31 voksne på Halloween festen. Alle barna og noen voksne var
kledd seg ut. Først var det frilek for barna før de fikk servert pølser og saft.
Etter det var gresskar bowling. Vi fylte vann på 1 ½ litere flasker og lagde 2 baner til bowling. Alle barna deltok og syntes
det var morsomt å bowle med gresskar og treffe flasker. Etter bowlingen fikk de kaker og godteposer.

Vi skaffet en dvd film for at barna skulle se på film.
Uheldigvis var det ikke lyd tilstede, så flere av
barna var ikke interessert å se filmen.

Det var ikke lett å velge en gutt og en jente for beste kostyme
da mange hadde fine kostymer. Valget av heldige vinnere for
beste kostyme ble Jesper M. Kolvik og Marion C. Sigurdssøn
Johannessen. De fikk sjokolade medaljong som premie.
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GOD STEMNING PÅ NISSEFESTEN
Vi hadde en vellykket nissefest søndag 12.desember. Det var meldt på over 80 deltakere, men så var flere avbud grunnet
mange barn var syke. Det deltok til slutt 32 barn og 31 voksne. Alle fikk risgrøt med rød saft og etter hvert gløgg med
pepperkaker og klementiner. Vi hadde lotteri trekning med mange fine gevinster. Det var leker for barna og et spennende
juleeventyr ved Torill Lorentzen. Etter at juleventyret var ferdig, så kom julenissen med en stor sekk. Det var stor stas for
barna, at de fikk en pose med godteri. Hvem Julenissen var, kan vi ikke avsløre! Oslo Døveforening takker frivillige som
stilte opp på nissefesten sammen med daglig leder Vidar R. Sæle, og disse var Niels Kristensen, Margareth Hartvedt,
Torill Lorentzen og Rune Pettersen.

Her forteller Torill Lorentzen en
julefortelling til barna, som
følger spent med.
Her forsyner barna den deilige risgrøten.

Her deler julenissen godteripose til barna.

Her leker barna, bytter lapp og sier tegn for f.eks. bil, så
må man finne den andre personen som har lappen for
bil, så setter man ned hvis man har funnet hverandre.
Nr. 4- 2010
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DØVES KULTURDAGER – 2011
Oslo Døveforening skal arrangere Døves Kulturdager 22.-25.september 2011, og her
trenger vi hjelp av deg til å kunne gjennomføre arrangementet.

Vi trenger hjelp av deg til følgende oppgaver:
• VERTER - registrering, svar på spørsmål mv
• BARNEPASS - hele lørdag med ulike aktiviteter
• VAKTER - særlig om kveldene og festen
• MEDIEGRUPPE: plakater, informasjon, produksjon av informasjonsvideoer før og under
dagene mv.
Meld din interesse til
Maj Lisbeth Marman majlisbethm@yahoo.no og Hege R. Lønning hege.r.lonning@getmail.no
og nevn hvilken oppgave du har lyst å bidra med.

STØTT OSLO DØVEFORENING!
NorgesAutomaten skal snart lansere en ekstratildeling av midler fra Norgesautomaten på Facebook.

http://www.facebook.com/norgesautomaten
For å kunne stemme på hvilken forening som skal få ekstramidler må man være venn med
Norgesautomaten på Facebook - så vi trenger din hjelp til å rekruttere kjente og støttespiller så vi er
klare til å ta opp kampen om ekstramidlene.
De vil også dele ut midler til flere enn den foreningen som får flest stemmer - men de som ikke får noen
stemmer kommer ikke med i betraktningen.
Derfor – stem på Oslo Døveforening, og jo flere som stemmer på vår forening, er det større sjanse å få
ekstratildeling med penger vi trenger sårt!
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VELLYKKET JULEBORD FOR SENIORFORENINGEN
Julebord for Oslo Døves Seniorforening ble avholdt 8.desember ved Rica Victoria Hotel i Victoriahaven Restaurant,
Rosenkrantz gate 13. Leder i Oslo Døveforening Svein A. Peterson, daglig leder Vidar R. Sæle var invitert og sammen
med våre 56 medlemmer hygget vi oss med mye god mat fra det rikholdige julebuffet.

Etter julebuffet vandret vi til Oslo Døveforenings lokale, her var det kommet flere medlemmer som ikke var med på
julebuffet. Her fortsatte vi festen i lystige lag hvor det ble servert kaffe, julekaker og noe attåt. Julenissen Berit Jarl laget
julestemning ved å dele ut gaver til medlemmene sammen med Torstein Ekerbakke. Det ble delt ut blomster til personer
som hadde vært til stor hjelp for seniorforeningen, disse var Unni Arnesen, Eva Gaustad, Laila Nilsen, Laila Sigvartsen og
Julie Dammen.
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INNKALLING TIL HJELPEFONDETS 4. ÅRSMØTE 2011
Torsdag 28.april kl. 17.00 – Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.
Dagsorden for årsmøte:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Lovendringsforslag (leveres til hovedstyret senest 17.mars 2011)
7. Forslag til disposisjon av midler (leveres hovedstyret senest 17.mars 2011)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 133. ÅRSMØTE 2011

Torsdag 28.april (starter når Hjelpefondets årsmøte 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. Årsmelding for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet
8. Regnskap for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet
9. Lovendringsforslag (leveres hovedstyret senest 17.mars 2011)
10. Innkomne forslag (leveres hovedstyret senest 17.mars 2011)
11. Vedta medlemskontingent for neste år
12. Budsjettforslag for foreningen og feriehjemmet
13. Valg som ledes av valgkomiteen

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2010 har adgang til årsmøtet.
Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2010 på årsmøtet.

Velkommen!
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Styret
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SALG!
TEGNSPRÅKTOLKING OG
SKRIVETOLKING!

STRØSAND

Det blir tegnspråktolking og skrivetolking på et samlet
tribunefelt under SKI-VM i Oslo 24. februar - 4. mars
2011.
Alle som vil ha tolking må bestille billetter hos
www.billettservice.no, Narvesen eller 7-eleven.
All informasjon finner du på www.oslo2011.no .
På langrennsstadion: På O-feltet
(unummerert - vi ordner med reserverte plasser)
I Holmenkollbakken: På V-feltet
(unummerert - vi ordner med reserverte plasser)

Sandkongen Strøsand - ypperlig til å strø på fortau, ved
inngangen eller innkjørsel. Det er påbudt å strø sand, når
det er glatt ute. Strøsand kan også brukes som
kalktilskudd til blomsterpott. Ta kontakt med daglig leder.
Kr 50 per kartong eller kr 10 per pose.

I Midstubakken: På X-feltet
(unummerert - vi ordner med reserverte plasser)
Alle plassene er fine plasser, samtidig som de er
forholdsvis rimelige. Hvis noen vil ha dyre plasser uten
tolk, kan de selvsagt ordne det selv. Men vi anbefaler
seksjonene med tolking!!
Det er viktig at alle som kjøper billett, gir beskjed til Arild
Berstad om hvilken konkurranse de skal se på. Vi skal
reservere like mange plasser som det er antall
billettkjøpere på tolkefeltet på de ulike arenaene.
Spørsmål kan rettes til Arild Berstad, Prosjektleder for
tolking under SKI-VM i Oslo 2011 og
Avdelingsleder tolk/vedtak, NAV Hjelpemiddelsentral
Møre og Romsdal, Tlf. 70 32 19 75 / 997 86 590,
Epost: arild.berstad@nav.no

Det blir mye idrettsmoro for alle som blir med!
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Vi ønsker deg en riktig
god jul og et godt nyttår!
Julehilsen fra styret og
ansatte i Oslo Døveforening

Terminliste for Oslo Døveforening - 2010
JANUAR
04. tirsdag

MARS
Bridge
Kvinneforening
Seniortreff

05. onsdag
06. torsdag Ekstra ord. Årsmøte i Hjelpefond kl 19
11. tirsdag Bridge
13. torsdag 60pluss
Temakveld, Rektor fra Ål kl 19
18. tirsdag Bridge
19. onsdag Seniortreff
AU-møte
20. torsdag ODF styremøte kl 18
Medlemsmøte kl 19
21. fredag Slektgranskningskurs
22. lørdag Slektgranskningskurs
23. søndag Slektgranskningskurs
25. tirsdag Bridge
AU-møte
26. onsdag Seminar på Skullerud i ODF regi
27. torsdag 60pluss
Temakveld: Førstehjelp kl 19

FEBRUAR
01. tirsdag
02. onsdag
08. tirsdag
09. onsdag
10. torsdag
15. tirsdag
16. onsdag
17. torsdag
22. tirsdag
24. torsdag

Bridge
Kvinneforening
Seniortreff
ODF styremøte
Bridge
AU-møte
60pluss
Bridge
Seniortreff
ODF Styremøte
Temakveld: Førstehjelp kl 19
Bridge
60pluss
Temakveld: Døvehistorie kl 19

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 .

01. tirsdag
02. onsdag
03. torsdag
08. tirsdag
09. onsdag
10. torsdag
15. tirsdag
16. onsdag
17. torsdag
22. tirsdag
24. torsdag
29. tirsdag
30. onsdag
31. torsdag

Bridge
Kvinneforening årsmøte
Seniorforening 40. årsmøte
Temakveld: Kosthold kl 19
Bridge
AU-møte
60pluss
Bridge
Seniortreff
ODF Styremøte
Medlemsmøte kl 19
Bridge
60pluss
Bridge
Seniortreff
ODF styremøte
Temakveld: Hjelp mitt barn…kl 19

APRIL
05. tirsdag
07. torsdag
08. fredag
09. lørdag
10. søndag
12. tirsdag
13. onsdag
19. tirsdag
26. tirsdag
27. onsdag
28. torsdag

Bridge
60pluss
Kvinneforening tur
Kvinneforening tur
Kvinneforening tur
Bridge
Seniortreff
Bridge
Bridge
Seniortreff
Årsmøte i Hjelpefond og ODF fra kl 16/17

MAI
03. tirsdag

Bridge
Kvinneforening
05. torsdag 60pluss
10. tirsdag Bridge
11. onsdag Seniortreff i jubileumstur
12. torsdag Seniortreff i jubileumstur
13. fredag Senior har 40 årsjubileum
19. torsdag 60pluss
Ledermøte kl 17
24. tirsdag Bridge
25. onsdag Seniortreff
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Returadresse: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5-7, 0158 Oslo

