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

Oslo, 5. oktober 2016

Protokoll fra møte nr. 5 Norges Døveidrettsutvalg 2015-2019

Tid: fredag 30. september 2016
Sted: Scandic Oslo Airport Hotel
Tidsrom: Kl. 15.00 – 17.00

Tilstede: Margareth Hartvedt (leder), Bjørn Røine, Ingvild Larsen Skjong, Petter Sørensen, Marcela
Fonseca Montserrat Bustos, Anne-Ragnhild Kroken, Unni Helland, Erik Garder, Linda Torége (ref.) og to
tolker
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Faste saker:
42. Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Vedtak: Godkjent
43. Økonomi
Linda orienterte om status: Det blir et planlagt overforbruk i 2016 grunnet utvidet
Døveidrettsseminar.

Saker til behandling:
44. Budsjett 2017
Vedtak: Budsjett godkjent
45. Desibel og klassifisering for døve og hørselshemmede utøvere. Norge vil fremme
nytt lovforslag til ICSD.
Vedtak: En arbeidskomité blir nedsatt med Unni Helland, Margareth Hartvedt og Ingvild Skjong
Larsen. Arbeidsgruppen skal se på fordeler og konsekvenser. Det er særlig viktig at
arbeidsgruppen får frem alle perspektiv i saken: medisinsk, idrettslig og det kulturelle
perspektivet. Arbeidsgruppen rapporterer status i neste møte 10. desember 2016.

Saker til orientering:
46. Nettside fremdrift
a. Arbeidet med siden tar mer tid enn forventet og Linda og Ingvild holder kontakten om
fremdrift innfør møte i desember. Det blir viktig at «Retningslinjer ift. offentlige
mediekanaler» er på plass. NIF administrasjon bør være ansvarlige i forhold til å legge ut
saker på nettsiden med jevne mellomrom da denne er ferdigstilt.
47. Toppidrett og Hørselshemmede.
a. Linda orienterte om møter som er planlagt med Olympiatoppen. Cato Zahl Pedersen vil
være tilstede under hele Døveidrettsseminaret for å lære mer om Døveidretten. Det er
viktig at særforbundene blir engasjert i dette arbeidet fremover som eier av aktiviteten.
48. NDI sin rolle i forhold til Idrettsgalla, gjester og nominasjon.
a. Linda orienterte om brev sendt til styret for Idrettsgalla datert 23. september 2016.
b. Linda koordinerer invitasjon for Margareth Hartvedt med følge til idrettsgallaen 7. januar
2017 på Hamar OL-Amfi.
c. Linda videresender alle medlemmer i NDI nominasjons e-post sendt til særforbund.
d. De som ønsker kan være tilskuer på idrettsgallaen. Det er et verdiseminar i Hamar fra
12.00 i forkant av idrettsgallaen.
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49. Rekrutteringsprosjekt
a. Siden sist møte har Døveforbundet ved Petter Noddeland jobbet med søknad men hadde
ikke kapasitet å sende den in. Neste søknadsfrist er 15. mars 2017. Det bør avklares om
hvor det er mest formålstjenlig å søke gjennom idrettsforbundet eller Døveforbundet.
Idrettsforbundet kan miste søkeretten i fremtiden grunnet idrettens store andel av
tippenøkkelen.
50. Deaflympics 2017
a. Deaflympics ledelsesseminar seminar 2016 (Chief de Mission seminar)
i. Margareth Hartvedt og Linda Torége hadde planlagt å reise på «one year to go»
og se på de idrettsarenaer, losji, transport, sykehus osv. under ledelsesseminaret i
Samsun, Tyrkia 17-21 juli 2016. Grunnet forsøk til statskupp valgte Margareth
Linda å følge utenriksdepartementets råd om å ikke reise.
ii. Bjørn Røine var tilstede i sin kapasitet som EDSO president. Bjørn fortalte om
klima, hoteller, transport og engasjementet fra de Tyrkiske myndighetene i
Samsun og nasjonalt.
a. Det er viktig å starte en dialog om samarbeid med de nordiske landene. Linda og
Margareth følger opp.
b. Linda har bestilt samme hotell som den Finske troppen har bestilt.
c. Linda informerte om at noe klær er kjøpt in til ca. 25 personer.
d. Det er kun Hege Malene Ulstein som har sagt fra at hun ikke vil satse frem mot
Deaflympics av de som er kartlagt.
e. Handlingsplan
iii. Budsjett for Deaflympics tas videre administrativt og legges frem i neste møte 10.
desember.
51. Neste møte
a. Utvidet møte 10.00-16.00 10/12 med julebord 1700 Margareth sier fra til Linda som
bestiller bord.
52. Eventuelt
a. Internasjonale mesterskap for døve i Norge
Det ble diskutert muligheter til at Norge kan være arrangør i et mesterskap for Døve i fremtiden.
Det er særforbundet som eier idrettsspesifikke arrangement. EDSO og ICSD har også sine
retningslinjer og regelverk som må følges. Dette blir en sak på neste møte.
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