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Referat fra møtet i Norges Døveidrettsutvalg 
 
 
 

Tid:  Mandag 7. mai 2018 
 Sted:   Ullevål stadion rom 4065 
 Tidsrom:  Kl. 16.00 – 20.30 

 
 
 
 
 
Faste saker: 
133. Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Ingen tilføyinger 

 

134. Handlingsplan status og prioritet  

Vedtak: Oppfølgingsmøte med Mette, Anja innkaller til møte slutten av august.  

 

Saker til oppfølgning  

135. Døveidrettsseminar 26-28. okt i Idrettens hus på Ullevål stadion  

Arbeidsutvalget har hatt møte april. Klubbutvikling, rekruttering og utøverens perspektiv er tema for 

seminaret. Har forslag på foredragsholder. Minihåndboka om tolk i idretten blir også tatt opp. Nytt møte i 

AU i juni. Idrettsseminaret blir på Ullevål, NIF adm ordner det praktiske.  

Det ble diskutert om det skal være noe mer tid til erfaringsutveksling.  

Innspill på tid til å diskutere åpent /drive erfaringsutveksling med hverandre angående klubbarbeid.  

Vedtak: Arbeidsutvalget følger dette opp videre i samarbeid med administrasjonen.  

 

136. EDSO, frist for kandidater, innkomne forslag o.l. 18.juni 2018  

EDSO-loven fungerer ikke optimalt, men evt forslag til forbedringer her må gå via e-post i utvalget.   

Dokumentvedlegg må sendes alle i utvalget.  

Margareth og Ingvild stiller fra NDI på kongressen.  

Vedtak: EDSO blir løftet til idrettsstyrets møte 24. mai 
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137. Minihåndbok tolk i idretten  

Det var møte om dette i februar, nye innspill har kommet inn.  

Viktig at håndboka er for dem som ikke kjenner døveidretten, og den bør derfor bli mer konkret. 

Eksempelvis: Hvem bestiller tolk? Hvem tar en kontakt med? Blir tolk dekket? Hvor langt tid i forkant? 

Hvilken type aktivitet. Kokebok for fremdrift. Det bør også være tips for faste mesterskap.  

Vedtak: Petter arbeider videre med minihåndboka, og kan bruke Anne Ragnhild og 

muligens Erik som referansepersoner. Håndboka må være helt ferdig før seminaret.  

 

138. Media / webside / fb - oppfølging  

Jobber med overflytting til NIF sine sider.  

Facebook –utvalget må oppmuntre klubber til å legge ut.  

Avklare døveidrettens hjemmeside og e-post. Riktig er post@doveidrett.no  

Vedtak: Ingvild holder tak i hjemmesida. Adm NIF endrer til riktig e-post.  

 

139. NDI gamle protokoller til Riksarkivet 

Har protokoller fra 1931, NFI overtok disse. Hva skal vi gjøre med dette? Bøker, rekorder osv.  

Forslag om å levere til riksarkivet. Må en ha det, kan det hentes der.  

Vedtak: Bjørn leverer dette til Riksarkivet.  

 

140. NDI håndbok  

Det må defineres mer hvilken målgruppe håndboka er for.   

Målgruppe er nye styremedlemmer. Den skal beskrive gode rutiner for etterkommere, samt praksis. 

Eksampelvis økonomi – krav til utøvere? Retningslinjer mm.  

Konkret endring: 6a – diskusjon rundt døv og hørselshemmet, bytt ut med skråstrek.  

Vedtak: Ingvild vil laster opp dokumentet i google docs. Bjørn bistår med dokumenter. 

Koordinerer med NIFs adm.  

 

141. Sensitiv informasjon som audiogramskjema. 

Må makulere pga GDPR, vi kan ikke oppbevare sensitiv informasjon.  

Vedtak: NIF adm tar ansvar for dette. Sender til Bjørn, med Margareth på kopi.  

 

142. Deaflympics til paralympics?  

Deaflympics halter. 2019 viser situasjonen.  

Vedtak: En sonderer dette videre.   
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Saker til orientering: 

143. Representasjon til EDSO Kongress i Kreta 18.-19. Oktober 

Ingvild og Margareth møter 

144. Margareth deltar på NIFs ledermøte 25-26. mai på Gardermoen 

Ønsker at en er 2 i fremtiden.  

145. Referat fra NDI vil bli lagt ut på idrettsforbundet.no 

146. Representant futsal i Stjørdal September. Hvem kan stille? Evt Ingvild.  

Margareth også ledig. Kommer tilbake til hvem som stiller. 
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