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

Oslo, 29. mai 2017

Protokoll fra møte nr. 8 Norges Døveidrettsutvalg 2015-2019

Tid: mandag 8. mai 2017
Sted: Ullevål stadion møterom 4065
Tidsrom: Kl. 16.00-20.00

Tilstede: Margareth Hartvedt (leder), Bjørn Røine, Ingvild Larsen Skjong, Anne-Ragnhild Kroken, Linda
Torége (ref.) og to tolker. Bjørn var møteleder for dette møte.
Forfall: Petter Sørensen, og Erik Garder
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Faste saker:
84. Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Vedtak: Godkjent
85. Økonomi
Linda orienterte om status. Økonomien er i henhold til budsjett og prognose.

Saker til behandling:
86. NDI håndbok
Det er fortsatt en del jobb å gjøre med håndboken. Ingvild tar ansvar. Håndboken skal vedtas på
neste møte 14. oktober.
Saker til oppfølgning
87. Deaflympics 2017
Bjørn rapporterer fra møte med ICSD styre som var på befaring i Samsun 4.-7. mai 2017.
Det vil være ca. 3000 utøvere fra 60 land. I Sofia var det 83 land. Organisasjonskomiteen jobber med å få
flere utøvere fra utviklingsland. Dommere er en utfordring i de ulike idrettene.
Noen anlegg skal fortsatt sluttføres. 8 land har valgt å bo på hotell deriblant Norge.
Sikkerhet - 3500 politi pluss 1000 private sikkerhetsvakter vil jobbe under lekene. 7% av deltakerne skal
testes med stikkprøve for doping. Hørselskontroll skal være streng. Det vil iverksettes nytt regelverk for
protest på et helt lag. Internasjonale Olympiske Komiteen (IOC) sin generalsekretær skal komme til
lekene.

a. Status fra sekretær
a. 7 utøvere i 5 idretter. Orientering har ikke tatt ut noen utøvere. Foreløpig tropp er 3 utøvere
fra Bowling, 1 fra Friidrett, 1 fra Bordtennis, 1 fra Golf og 1 fra Sykkel.

b. Troppen innstilles av presidentskapet i NIF innen 9. juni etter gitt mandat fra idrettsstyret på
styremøte 11. mai.

c. Margareth vil være hovedleder og tilstede under hele lekene. Linda Torége vil være

assisterende leder og tilstede fra 15.-18. juli. Linda vil deretter ha en beredskapsrolle i Norge i
henhold til beredskapsplan som er under utvikling.
d. Idrettsstyremedlem Marcela Bustos vil være gjest fra 24-27 juli
e. NIFs informasjonsavdeling sender Caroline Dokken Wendelborg som vil være tilstede 23.-27.
juli.
f. Lind Gustafsdottir og Bente Bjørnstad i NIF jobber med klær til delegasjonen
g. Hotell og fly er i orden
h. Fysioterapeut er på plass
i. Troppen har samling den 9. juni på Olympiatoppen.
j. Hoved troppen reiser 15. juli med retur 31. juli.
k. En tolk er i orden, vi har bestilt til sammen tre.
88. Rekrutteringsprosjekt
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Ingvild og Anne-Ragnhild har en utfordring med å møte NDFU representant. Det jobbes videre
med å få på plass et møte med NDFU dersom prosjektet baseres på et samarbeid mellom
Særforbund og NDFU.
89. Fremdrift politiske saker
Den 18. april var det møte mellom HLF, NDF, NIF ved idrettspresident Tom Tvedt, NDI ved
Margareth Hartvedt, Per Tøien leder for Politisk avdeling i NIF og Linda. NIF/NDI formulerte et
svarbrev til Kaupang rapporten den 20. april. Linda sender brev Stavanger DIL om fremdrift og
involvering.
90. Status «Desibel og klassifisering.»
Status: Forslag er sendt til ICSD innen frist 16. mars 2017. Se vedlagt endelig versjon.

Saker til orientering:
91.
Status klubbutvikling Thomas er nå ferdig utdannet og bør benyttes av klubbene. Det er kun
Trondheim som har benyttet seg av dette tilbudet så langt.
92. Nytt fra NIF
a. Omorganisering; det som tidligere var Utviklingsavdelingen heter nå Breddeidrettsavdelingen.
Herunder er Paraidrettsseksjonen, tidligere seksjon «idrett for mennesker med
funksjonsnedsettelse».
b. Fra nå bruker NIF begrepet Paraidrett istedenfor «idrett for mennesker med
funksjonsnedsettelse».
c. Økonomiske retningslinjer – konsekvenser for NDI ved representasjon og ved møter. Se vedlagt
nye retningslinjer som gjelder fra 1. januar 2017.
d. Marcela forklarte hva som vil skje på ledermøte 11.-12./5 i forhold til åpenhet.
93. NBDSF møte 6.mai i Stockholm
Ingvild rapporterte fra møte i Stockholm. Referat ettersendes.
94. EM i alpint for døve, mangel på prosess og rutiner ved søknad om arrangement
Vedtak: Søkeprosess for å arrangere EM, VM, Europacup og Deaflympics skal beskrives i et eget
kapitel i håndboken.
95. NDI årshjul
Årshjulet må være dynamisk og til enhver tid være oppdatert med navn på representant samt en
vara for arrangementet, seminaret eller møtet hvor NDI må være representert.
96. Info fra EDSO ved Bjørn Røine
a. Vinter Deaflympics 2019 har fortsatt ingen arrangør
b. Futsal EDSO miniturnering i Norge i november 2017, Hørselshemmedes utvalg i NFF er
arrangør
c. I Frankrike er Døveidretten organisert under «Handicapidrettsforbundet». I disse dager tar
noen særforbund over ansvar for funksjonshemmede.
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