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Protokoll fra møte nr. 1 i Norges Døveidrettsutvalg 2015-2019 
 
 
 

Tid:  Onsdag 30. september 2015 
 Sted:   Ullevaal Stadion, UBC - Mjøndalenlosjen 
 Tidsrom:  Kl. 16.00 – 20.00 
 
 
 
Til stede: Margareth Hartvedt, Bjørn Røine, Ingvild Larsen Skjong, Petter Sørensen –, Marcela Fonseca 
Bustos, Anne Ragnhild Kroken, Erik Garder, Linda Torege (NIFs administrasjon) og Tore Aasen Øderud 
(ref.) 
 
Forfall: Unni Helland (med på Skype på sak 2 og 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:doveidrett@idrettsforbundet.no
http://www.doveidrett.no/


Norges Døveidrettsutvalg               
  

   

        

Address: Norges Idrettsforbund, v/Norges Døveidrettsutvalg  
0840 Oslo, Norway                                                                                                 Member of: 
Phone:   +47 21 02 90 00      International Committee of Sports for the Deaf  
Fax:       +47 21 02 90 01                                                                                                                 European Deaf Sport Organization  
E-mail:   doveidrett@idrettsforbundet.no                                                                                          Nordic Baltic Deaf Sports Federation 
Web:      www.doveidrett.no  

Norwegian Deaf Sports Organisation (NDI) is a committee under the 
Norwegian Olympic and Paralympics’ Committee and Confederation of 
Sports. 

 
 
 

 

1. Velkommen og konstituering av utvalget 

- Overordnet saksorientering fra forrige utvalgsperiode: Maragreth Hartvedt orienterte 

om saker som det ble jobbet med i forrige utvalgsperiode. Se for øvrig NDIs beretning 

for perioden 2011-2015. 

- Konstituering: Rolleavklaring utvalgsmedlemmer og sekretær. 

o Administrasjonen i NIF avklarer prosentvis arbeidsfordeling for 

Døveidrettsutvalget.  

o Representantene fra særforbundene ønsker å bidra på møter og få et bedre 

begrep om hva særforbundene kan bidra med. Forbundene har en målsetning 

om å finne/rekruttere unge utøvere med hørselshemning. 

o Utvalgets sammensetning og mandat ble vedtatt i Idrettsstyret 23.09.2015. 

Marcela Fonseca Bustos ble valgt til å sitte i Norges Døveidrettsutvalg i 

perioden 2015-2019. 

 

Faste saker: 

 

2. Økonomi 

Bruk pr. 30.09.2015: Kr 236 675,46,-. Grunnen til overforbruket sammenlignet med budsjettet for 

2015 på kr 165 000,- er døveidrettens 90-års jubileum 12.09.2015 på Gardermoen, som ikke var 

en del av det opprinnelige budsjettet da det ble utarbeidet. Foreløpig er det kompensert med kr 

50 000,- fra andre budsjettposter i NIF. 
 

Saker til behandling: 

 

1. Protokoll fra NDIs generalforsamling 2015 og evaluering av døveidrettsseminar. 

Evalueringen av helgen legges ved protokollen når den sendes ut. 

 

Vedtak: Protokollen ble godkjent. 

 

2. Handlingsplan 2015-2019.  

Administrasjonen i NIF gikk igjennom forslaget til handlingsplan. Forslaget er utarbeidet med 

bakgrunn i arbeidsgruppens utkast til plan som ble lagt frem på NDIs generalforsamling 

13.09.2015 og innspill fra døveidrettslagene på Generalforsamlingen. Handlingsplanen sendes på 

innspillsrunde til døveidrettslagene før den endelig vedtas på neste møte i NDI 05.12.2015. 

 

Vedtak: Handlingsplanen ble godkjent for innspillrunde med innkomne korreksjoner. 
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3. Møteplan for 2015 og første halvår 2016.  

 

Vedtak:  

- Lørdag 05.12.15 kl 10.00 til 16.00. 

- Mandag 08.02.16 kl 16.00 til 20.00. 

- Mandag 09.05.16 kl 16.00 til 20.00. 

- Møtet i september legges ifm døveidrettsseminaret. Nærmere dato må planlegges slik 

at det ikke kolliderer med Nordisk møte og kretsledermøte (23.-25.09.16) og 

Paralympics (7.-18.09.16). 

 

4. Deaflympics 2017 – planer. 

 

Vedtak: Bjørn Røine, Margareth Hartvedt, Linda Torége og Tore Aasen Øderud møtes for å legge 

en plan for fremdriften i arbeidet 21. oktober. 

 

5. Informasjonsarbeid: doveidrett.no / facebook  

- Hvem overtar ansvaret 

- Tegnspråkvennlig versjon: Det er ønskelig å ha med videoer med tegnspråk på 

facebook. 

 

Vedtak:  

Ingvild Larsen Skjong får et overordnet ansvar for arbeidet og går i dialog med Per-Einar 

Johannessen i administrasjonen om en plan for hvordan dette arbeidet skal gjøres. Alle i NDI får 

administratortilgang til facebooksiden. 

 

6. Døves Tidskrift, sportssider v/Ingvild Larsen Skjong 

Ingvild har blitt forespurt av Døves Tidsskrift om at Ingvild kan skrive for saker for Døves 

Tidsskrift. 

 

Vedtak: NDI er positive til dette så lenge det ikke kommer i konflikt med informasjonsarbeidet 

hun har fått ansvaret for i NDI. 

 

7. Oppbevaring av pokaler, gaver etc. 

Kan dette oppbevares hos NIF? 

 

Vedtak: Tore Aasen Øderud sjekker med NIF om lagringplass og plass til å stille ut gaver og 

pokaler. Margareth Hartvedt, Bjørn Røine og Tore Aasen Øderud tar et møte i etterkant for å 

avgjøre hvor dette lagres. 
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Saker til orientering: 

 

8. Evaluering av døveidrettsseminar, jubileumsmiddag og generalforsamling. Se vedlagt 

evaluering i epostutsendelsen. 

 

9. Bruk av ny logo for idrett for døve og hørselshemmede: Kommunikasjonssjef i Norges 

idrettsforbund, Per Tøien, orienterte i saken. Norges idrettsforbund har enkelte ganger behov for 

å kommunisere som døveidrettsutvalg gjennom sin tilknytning til Den internasjonale 

døveidrettskomiteen (ICSD) og Deaflympics. For de sammenhengene er det utviklet en logo som 

viser tilknytningen til både ICSD og til NIF:  

 

 
 

Foruten dette skal NIFs «moderlogo» brukes slik at det tydelig kommer frem at idrett for 

hørselshemmede er en integrert del av norsk idrett. 

 

10. Møte mellom døveutvalget og ny integreringskonsulent i Fotballforbundet. Det var 
ikke fremkommet informasjon i saken til møtet, men utvalgsmedlemmer i NFF DU Thomas 
Hansen og Katrine Søyland Terpstra orienterte i saken pr. epost datert 16.10.15. Videre følger et 

utdrag: Det var en oppløftende samtale, og Svein- Erik Edvartsen (i NFF) var positiv til 

samarbeid og ville bidra med å få til et godt samarbeid. Det som han påpekte klart og tydelig er 

at døveklubbene IKKE er medlem i NFF (grunnet er at de ikke deltar i seriespill eller annet) 

 bortsett fra Oslo DSK - og da kan ikke døveutvalget (altså døveklubbene) gjøre krav på sine 

ønsker når de ikke er medlem. Dette var vi selvsagt enige i, og har nå oppfordret klubbene til å 

melde seg inn i NFF. Neste steg er handlingsplanen, og vårt innspill til handlingsplanen er 

allerede sendt til Henrik Lunde for oppfølging… …Jeg (Thomas) personlig syns det var en positiv 

møte - og Svein-Erik forstod viktigheten av døvefotballen og betydningen av døvelandslag - og 

presiserer at for at vi skal kunne få endring i dette, så er det handlingsplanen veien å gå. I tillegg 

så hvis døveklubbene melder seg inn i NFF, så vil alle døveklubbene bli invitert til fotballtinget 

2016. Og målet er at alle døveklubbene skal sende med en representant til fotballtinget… 

 

11. Breddekulturtilbud for alle. Ref. epost fra Oslo Døveforening. Døveforening har 120 års 

jubileum og Oslo Døves sport har 125 års jubileum i 2017. Det er ønskelig å ha idrett som en del av 

kulturdagene i 2017. Margareth Hartvedt blir med på møtet med Oslo Døveforening og Thomas 

Hansen fra Oslo døves IL. 
 

12. Eventuelt 
- Det må avklares bruk av logo på facebook og doveidrett.no. 

- Nominering til idrettsgalla og andre nomineringer som Ekebergs ærespris: 

Administrasjonen ble bedt om å sende ut epost til særforbundene om aktuelle utøvere 

som kan nomineres til priser på idrettsgallaen. 
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- Orientering fra standen på Døves kulturdager i Sandefjord 25.-26.09.2015: Dette er 

en viktig arena å være til stede på for Døveidrettsutvalget og døveidrettslag bør 

inviteres med. Det var populært med Quiz. NDI må lage en plan for hvordan standen 

skal være på slike arenaer. 
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