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SAK 1.23 Behandling: til vedtak 

Godkjenning av saklisten 1-23 

 

Vedtak: Godkjent 

  

SAK 2.23 Behandling: til vedtak 

Godkjenning av protokoll 5-22 

 

Vedtak: Godkjent 

 

SAK 3.23 Behandling: til vedtak 

EUDYs prosjekt: CyberBullying 

 

EUDY v/Lubna Mehdi har spurt NDFU om vi er interessert i å være med i prosjektet 

CyberBullying. Etter diskusjon har styret bestemt seg for at det blir styremedlem 

Alexander Kvalheim og ungdomskonsulent Lasse Skjerset Furnes som deltar i prosjektet, 

mens styreleder Marte Kvinnegard er reserve. 

 

Vedtak: Alexander Kvalheim og Lasse Skjerset Furnes deltar i prosjektet 

CyberBullying. Marte Kvinnegard er reserve.  

  

SAK 4.23 Behandling: til orientering 

Regnskap for 2022 

 

Alle planlagte innkjøp vedtatt i forrige styremøte blir ikke gjennomført bortsett fra støtte til 

Fernandos reise til WFDYS styremøte i Colombia. Det ble cirka kr. 2 000 i underskudd i 

regnskapet for 2022. 

 

SAK 5.23 Behandling: til orientering 



Antall medlemmer i NDFU 

 

I desember 2021 hadde NDFU 494 medlemmer, men i desember 2022 har NDFU gått 

opp i antall medlemmer til 508. Årsaken er blant annet Oslo Døveforenings to store 

arrangementer for barn i juni og oktober i 2022.  

 

SAK 6.23 Behandling: til orientering 

Muligens et nytt barnelag 

 

Bergen Døvesenter er i gang med å opprette barnelag med frivillige foresatte til laget. Det 

blir en prøveperiode. Ungdomskonsulent har vært i samtale med aktivitetslederen til 

Bergen Døvesenter om saken, og oppfordret henne til å gjøre ordningen permanent og søke 

om å være lokallag i NDFU. 

 

Ungdomskonsulent informerte NDFU-styret om at for å kunne opprette barnelag under 

NDFU, er det nok om et styre bestående av voksne som oppretter et barnelag som har 

minst 5 medlemmer. Det er potensielle barnelag i Norge som kan bli opprettet. 

 

SAK 7.23 Behandling: til orientering 

Fremtidig samarbeid med NDF 

 

Styreleder Marte Kvinnegard var i gang med å opprette kontakt med NDF om dette, og de 

var interessert i samarbeidet. Dato er ikke bestemt ennå. 

SAK 8.23 Behandling: til orientering 

Ungdomsrepresentant i NDF-styret 

 

Vi har en ungdomsrepresentant og en varaungdomsrepresentant til NDF-styret. Nåværende 

ungdomsrepresentant Steffen Berge Kommedal har vært forhindret i å komme til tre av fire 

NDF-styremøter. Vararepresentant Katie Kåsa Moriggi steppet inn i en av disse 

styremøtene.  

 

Ungdomsrepresentanten har sendt inn en oppdateringsvideo, og 

varaungdomsrepresentanten sendte inn en tekst.  

 

SAK 9.23 Behandling: til orientering 



Ungdomskonsulents arbeid 

 

Ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes informerte om at han har fått redusert sin 

stilling til 70 %.  

SAK 10.23 Behandling: til orientering 

Klage om frifondfordeling fra PAFF og ODFs barnelag, og etterfølgende møte 

 

Svar på klage er sendt til PAFF og ODFs barnelag, og svaret ble godt mottatt. PAFF og 

ODFs barnelag ba om et møte med styrelederen Marte Kvinnegard og 

ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes. Møtet gikk fint, og lokallaget har gitt 

tilbakemelding på at de savner mer transparens, som for eksempel at NDFU legger ut 

protokoll for styremøtene. De ønsker også at NDFU åpner for mer samarbeid med 

lokallagene sine. 

 

SAK 11.23 Behandling: til orientering 

Avslag på søknad om Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 

 

Ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes fortalte om hva lå i grunn til avslaget. 

Tilskuddsordningen krever at NDFU er et selvstendig organisasjon. I praksis er NDFU et 

selvstendig organisasjon, men dette kommer ikke like tydelig fram av NDFUs 

retningslinjer. 

 

SAK 12.23 Behandling: til orientering 

EUDY GA i 2024 

 

Bergen Døvesenter har vist interesse, men har ikke gitt respens i det siste. NDFU-styret har 

informert om at lokallagene kan sende inn deres interesse til oss. Så langt har vi ikke hørt 

noe. 

 

Ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes skal spørre Bergen Døvesenter igjen, og det 

skal også gis ut informasjon på sosiale medier på nytt. Dersom ingen melder interesse, så 

tar NDFU hele ansvaret å arrangere GA. Det er også en mulighet for å opprette en egen 

komité. Ungdomskonsulenten skal kontakte EUDY om prosjektsøknad. 

 



SAK 13.23 Behandling: til orientering 

Leirkoordinator for vinterleker og sommerleir 

 

Forrige styremøte hadde vi liste over navn som kan være egnet til å være leirkoordinator. 

Ål folkehøyskole valgte Johanna Asprusten som leirkoordinator.  

 

SAK 14.23 Behandling: til orientering 

Vinterleker 2023 

 

Forberedelser til vinterleker 2023 ble gjort på en bra måte. Det ble cirka 60 deltakere og 

over 30 frivillige. Leirkoordinator Johanna Asprusten har gitt tilbakemelding på status for 

vinterleker og vist fram listen over frivillige. En tilbakemelding fra NDFU-styret er at det 

kanskje trengs flere instruktører. 

 

Ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes har informert leirkoordinator Johanna 

Asprusten om at hun bør informere om sommerleir og åpne påmelding snart i løpet av 

februar. 

 

SAK 15.23 Behandling: til orientering 

Deling av ungdomskonsulenten sin kalender 

 

Alle i styret har fått, men det må sjekkes om de har tilgang på kalenderen. 

SAK 16.23 Behandling: til orientering 

DNUR 

 

Det skal være DNUR-møte den 9. til 12. mars i Tampere i Finland. Styremedlem og 

DNUR-representant Tiril Carina Gjermundbo informerte om nyheter fra DNUR.  

 

SAK 17.23 Behandling: til orientering 

Status på internasjonale leirer 

 



Første kunngjøring om Nordisk barneleir er kommet, det mangler fortsatt kunngjøring om 

EUDY juniorleir og ungdomsleir. De to siste kunngjøringene kommer forhåpentligvis i 

løpet av uke 7. 

 

SAK 18.23 Behandling: til orientering 

Jury til årets tegnspråkord 

 

Språkrådet har spurt styreleder Marte Kvinnegard om å delta i juryen til årets tegnspråkord. 

Hvilket tegn som blir årets tegnspråkord blir kunngjort den 25. mars 2023. 

SAK 19.23 Behandling: til vedtak 

Budsjett for 2023 

 

Ved forrige styremøte den 25. og 26. november vedtok vi et budsjett for 2023 med kr. 96 

500 i underskudd. Dette er et høyt beløp, og blir sannsynligvis høyere med tanke på de 

ulike utgiftene vi har ved representasjon til internasjonale generalforsamlinger. Vi må 

redusere underskuddet så mye som mulig, og må iverksette tiltak for å nå dette. Samtidig 

bør vi også tenke på om vi skal gi et økonomisk støtte til deltakere til WFDYS-leiren.  

 

Vedtak: Styret bestemte seg for følgende: 

• Inntekter: Gjør det mulig å gi støtte til NDFU på hjemmesiden og 

bursdagsinnsamlinger på Facebook.  

• Honorar: Styremedlemmene frasa seg honoraret, styreleder og nestleders honorar 

ble redusert til henholdsvis kr. 10 000 og kr. 5 000 kroner. Nestleders honorar skal 

diskuteres på nytt til neste styremøte når styret vet hvor mye arbeid nestleder har.  

• Egenandel for delegasjon: Styremedlemmene skal betale egenandel på cirka 

halvparten for delegasjon til generalforsamlingene og de nordiske møtene.  

• Øvrige utgiftsposter: Noen utgiftsposter ble redusert. Samt noen poster ble det 

redusert i kostnader.  

 

Underskuddet ble redusert med ca. 70 % til kr. 35 500. Dersom det blir overskudd, kan 

delegatene få pengene tilbake.  

 

SAK 20.23 Behandling: til vedtak 

Representanter til Døves kulturdager siste helgen i september og jobbe frivillig 

 



NDFU skal sende ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes og en representant fra 

NDFU-styret til Døves kulturdager i Bodø siste helgen i september. De som arrangerer 

Døves kulturdager i Bodø har spurt om vi kan jobbe frivillig lørdag den 23. september 

2023. Vi har takket ja til dette, og vi vil få honorar for dette. Honoraret skal gå til NDFU.  

 

Vedtak: Styreleder Marte Kvinnegard skal diskutere med Nordland tegnspråkforening om 

de kan dekke våre utgifter. Dersom foreningen dekker kun for en representant, sender 

NDFU den andre representanten på sin regning. Dekker foreningen ingen, sender NDFU 

kun en representant. 

 

Nestleder Veronica Hovden og styremedlem Tiril Carina Gjermundbo skal representere 

NDFU i Døves kulturdager. Veronica Hovden er primærrepresentant. Styremedlem 

Alexander Kvalheim og styreleder Marte Kvinnegard skal være reservere. 

SAK 21.23 Behandling: til vedtak 

Deltakere til WFDYS-leiren 

 

Vi har fått 13 søknader som ønsker å være med på WFDYS-leiren i Sør-Korea den 2. til 8. 

juli 2023. Påmeldingsfristen gikk ut den 10. februar 2023, og vi skal velge fire som skal 

dra, og to i reserve.  

 

Vedtak: I vurderingen av hvem som skal få plass til WFDYS-leiren, skal vi se på 

følgende: kjønn, alder, geografisk spredning, mangfold og om vedkommende ikke har vært 

med på WFDYS-leir før.  

 

Camilla Jøsang Vågen gikk ut av rommet på grunn av inhabilitet. Vi ble enige om at vi 

sender Anna Solbakken, Ifrah Ahmed Arale, Charlotte Jøsang Vågen og Isaac Emanuel 

Jacobsen som deltakere til WFDYS-leiren. Fatma Khan er førstereserve og Petrine 

Olgeirsdottír er andrereserve.  

 

Et krav for at disse skal få lov til å dra til WFDYS-leiren er at disse er medlemmer i 

NDFU. Disse skal få beskjed om dette av Lasse Skjerset Furnes i løpet av uke 7.  

 

SAK 22.23 Behandling: til vedtak 

Oppfølging av sak 73.22 om representasjoner til WFDYS og EUDY sine 

generalforsamlinger  

 

I sak 73.22 vedtok vi at følgende skal delta i de ulike internasjonale møtene og 

generalforsamlingene (GA): 



- WFDYS GA: Marte Kvinnegard og Alexander Kvalheim skal delta på vegne av 

NDFU 

- EUDY GA: Veronica Hovden og Camilla Jøsang Vågen skal delta på vegne av 

NDFU 

- DNUR-møte: Ungdomskonsulent er en av delegatene som er en del av DNURs 

statuetter. Den andre er Tiril Gjermundbo  

 

I sak 73.22 vedtok vi også følgende:  

- Camilla Jøsang Vågen er vara for Marte Kvinnegard og Alexander Kvalheim i 

WFDYS GA 

- Andrea Emilsen Høilo er vara for Veronica Hovden og Tiril Gjermundbo er vara 

for Camilla Jøsang Vågen i EUDY GA 

- Veronica Hovden er vara for Tiril Gjermundbo i DNUR-møte 

 

Vedtak: Etter en endring i budsjettet for 2023 ble vi enige om at følgende skal delta i de 

ulike internasjonale møtene:  

- WFDYS GA: Marte Kvinnegard og Camilla Jøsang Vågen. En av deltakerne til 

WFDYS-leiren kan være vara.  

- EUDY GA: Veronica Hovden og Tiril Carina Gjermundbo. Andrea Emilsen Høilo 

er vara.  

- DNUR-møte: Ungdomskonsulenten er en av delegatene, jf. DNURs statuetter. Den 

andre som skal delta er Tiril Carina Gjermundbo.  

 

SAK 23.23 Behandling: til vedtak 

Saker til årsmøte den 29. oktober 2023 

 

Det begynner å nærme seg NDFUs årsmøte. Er det noen saker vi skal tenke på å ta opp til 

årsmøtet?  

 

Vedtak: Det ble vedtatt at vi skal ta opp disse sakene på årsmøtet:  

- Muligens et nytt lokallag. 

- Endre navn på “årsmøte” til “landsmøte”.  

- NDFU skal bli mer selvstendig. Vi bør endre våre vedtekter slik at dette kommer 

tydeligere fram. Styret foreslår at setningen “selvstendig utvalg med eget folkevalgt 

styre og regnskap uavhengig av NDF” skal legges til i punkt 1 i retningslinjene til 

NDFU og at setningen “medlemskap hos NDFU skal være frivillig, og ikke pålagt, 

når man er mellom 0 og 30 år” i punkt 3. 

- Styreleder blir valgt for to år, og ikke bare ett år. 

- Høre med medlemmene om muligheten for å ha landsmøte og valgmøte annethvert 

år. 



- Høre med medlemme om å bytte NDFUs navn slik at det kommer tydeligere fram 

at NDFU er for både barn og ungdommer.  

- Høre med medlemmene om ungdomsklubbene skal dele samme navn og logo som 

NDFU.  

 

SAK 24.23 Behandling: til vedtak 

Tema til NDFUs seminar den 27. og 28. oktober 2023 

 

Det begynner å nærme seg NDFUs seminar. Til hvert årsmøte har vi et tema, og vi bør 

begynne å tenke på hvilket tema vi skal ha til årets seminar.  

 

Vedtak: Årsmøtet skal ha temaet “Grenseløs nettverden”/”Ansiktet bak nettverket” hvor vi 

tar opp ulike temaer som:  

• Gaming/E-sport 

• Nettmobbing 

• Press 

• Personvern 

• Anonymitet 

• Internettalgoritme 

 

Potensielle forelesere kan være:  

• Lasse Skjerset Furnes og Alexander Kvalheim som deltar i EUDYs 

nettmobbingsprosjekt 

• For å få tak i andre forelesere kan vi legge ut på sosiale medier om at vi trenger 

forelesere innenfor disse temaene. Vi dekker transport og honorar. Mediekomitéen 

følger opp dette.  

 

SAK 25.23 Behandling: til vedtak 

Ungdomsrepresentant til NDF-styret 

 

Katie Kåsa Moriggi, som er vara for ungdomsrepresentant til NDF-styret, har gitt beskjed 

om at hun ikke lenger ønsker å være vara. NDFU må derfor finne et nytt vara.  

 

Vedtak: Katie Kåsa Moriggi fortsetter likevel som vara for ungdomsrepresentant, og 

styremedlem Camilla Jøsang Vågen blir ungdomsrepresentant til NDF-styret. Det må først 

undersøkes om en ungdomsrepresentant kan være over 30 år. Dersom det ikke gis 



klarsignal, så skal en navneliste utarbeides til neste styremøte i juni. Camilla Jøsang Vågen 

er i første omgang ungdomsrepresentant fram til kommende årsmøte.  

 

SAK 26.23 Behandling: til vedtak 

Retningslinjer for deling på sosiale medier 

 

Vi har ikke egne retningslinjer for deling på sosiale medier. Vi bør diskutere om vi skal ha 

egne retningslinjer for dette. Dette bør blant annet inneholde hva vi skal legge ut angående 

leir og utstyr.  

 

Vedtak: Saken strykes fordi vi skal diskutere lignende sak i 31.23. 

 

SAK 27.23 Behandling: til vedtak 

Markeringsdager 

 

Noen viktige markeringsdager for i år er Pride, Black History Month, norsk tegnspråk-

dagen og den internasjonale tegnspråkdagen. Vi bør diskutere hvordan vi skal markere 

disse dagene.  

 

Vedtak: 

Med hensyn til både den nasjonale og internasjonale tegnspråkdagen, skal vi lage en 

videogratulasjon og legge ut dette på de respektive dagene. 

 

Når det gjelder markering av Pride og Black History Month skal man enten poste, endre 

logo og arrangere noe aktivitet eller la være å gjøre noe. Vi skal spørre NDF hva de har 

tenkt å gjøre. Andre konkrete tiltak kan være å være med i Pride-paraden i juni, og dele 

informasjon om ulike workshops og arrangementer som EUDY sine fokusgrupper UEDY 

og EDY∞ arrangerer. Et annet tiltak kan også være å undersøke mulighetene for å etablere 

mangfoldsutvalg under NDFU.  

 

SAK 28.23 Behandling: til vedtak 

Oppfølgingssaker fra protokoll 5-23 og annet 

 

1. Håndbok for valgkomité: Fristen for å ferdigstille håndbok for valgkomité var den 

3. februar 2023.  



2. Gjøre NDFU mer synlig: Informasjonsskriv, tettere samarbeid med lokallag og et 

eget innlegg på Facebook og Instagram om våre lokallag og at vi har egen 

Facebook-side og Instagram-konto.  

3. Økt samarbeid med foreldre til døve og hørselshemmede barn og unge.  

4. Aldersgrensen til LNU: Brev til LNU og Lasse sitt ansattenettverksmøte. 

5. Lokallag og medlemmer som ikke kan være med på grunn av økonomi. 

6. Ungdomsstyrekurs (forespørsel fra BDUK og SDUK). 

7. Utenlandsreise for lokallag. 

8. Innspill til Tegnspråkutvalget sin NOU. 

9. Marte Kvinnegard og Tiril Gjermundbo sitt møte med Unge funksjonshemmede. 

10. Markering av Verdensdagen for funksjonshemmede. 

11. Mental Helse Ungdom sin lansering av rapport i Trondheim den 20. januar 2023. 

12. Ungdomskonsulenten Lasse sin deltakelse på LNU sine kurs. 

 

Vedtak: 

1. Håndboken er revidert og skal språkvaskes av styreleder Marte Kvinnegard før den 

sendes til valgkomiteen.  

2. Ungdomskonsulent Lasse Skjerset Furnes skal lage infoskriv og digital plakat som 

kan sendes på e-post. Dette skal ferdigstilles av ungdomskonsulenten før påske. 

3. Styremedlemmene skal besøke tegnspråkinstitusjoner som barnehage, skole og 

videregående skole i nærheten av deres bosted.  

4. Brevet til LNU er fremdeles ikke skrevet ferdig, og ansattnettverksmøtet har ikke 

blitt gjennomført ennå.  

5. Lokallagene kan prøve å arrangere gratis arrangementer. De skal få en liste over 

søknader som de kan ta nytte av for å hjelpe ungdomsklubbene. 

6. NDFU er positive til å arrangere styrekurs. Slike kurs kan arrangeres på Ål og 

ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes undersøker hvordan man kan dekke 

slike kurs. Vi ønsker å prøve å få til dette allerede i april eller mai.  

7. Vi har ikke fått tilbakemelding fra BDUK om utenlandsreisen. Styreleder Marte 

Kvinnegard skal følge opp dette.  

8. Styremedlem Camilla Jøsang Vågen har sendt inn video til Tegnspråkutvalget, og 

styreleder Marte Kvinnegard har sendt inn presentasjonen som hun og 

ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes har lagt frem til Tegnspråkutvalget i 

februar 2022. 

9. Styreleder Marte Kvinnegard og styremedlem Tiril Carina Gjermundbo har ikke 

gjennomført møte med Unge funksjonshemmede på grunn av mangel på tolk. De 

skal forhåpentligvis ha møte tirsdag den 14. februar 2023.  

10. Ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes skulle delta på vegne av NDFU, men 

han fikk ikke tolk. Dermed kunne NDFU ikke stille opp. 

11. Styremedlem Camilla Jøsang Vågen skulle komme, men ble forhindret. En kollega 

av henne har kommet dit, men har ikke gitt en rapport til Camilla Jøsang Vågen.  

12. Ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes har meldt seg på ca. 12 kurs, men har 

så langt gjennomført kun 1 av 4 kurs. Frafall på de andre kursene skyldes mangel 

på tolk, uorganisert planlegging og krasj av avtale. har gjennomført 1 av 4 så langt 



på grunn av tolkemangel, uorganisert planlegging og krasj av avtale. 

Ungdomskonsulenten skal oppdatere styret når han har gjennomført alle kursene. 

 

SAK 29.23 Behandling: til vedtak 

NDFUs prosjekter for 2023 eller 2024 

 

Ungdomskonsulenten kan skrive prosjektsøknader. Er det none søknader som vi kan skrive 

og jobbe med? 

 

Vedtak: NDFU kan søke om aktivitetsstøtte fra LNU. Ulike aktiviteter som styret foreslår, 

er: 

• Mental helse: Enpowerment, livsmestring, gåtur i naturen, tegnspråk og identitet 

• Fysiske aktiviteter: Surfekurs, dykkekurs, våtkortkurs, båtkurs, hvalsafari, langrenn 

 

Styret ønsker at ungdomskonsulenten skal søke om disse prosjektene:  

• Surfe om sommeren 

• Langrenn og kite om vinteren 

• Våtkort 

• Tegnspråkreise 

• Døvehistorievandring i Europa 

• Styrekurs innbakt i noe prosjekt. 

 

Ungdomskonsulent skal prøve å skrive to prosjektsøknader til hvert styremøte i år (juni, 

september og november). Hver prosjektsøknad skrives på Teams, slik at styret kan bidra 

til. 

 

SAK 30.23 Behandling: til vedtak 

NDFUs håndbøker 

 

Vi har håndbøker for seminarkomite, mediekomite og internasjonalkomite (nedlagt, delt 

opp til leirkomite og mediekomite). Skal de oppdateres eller endres? 

 

Vedtak: Til neste styremøte skal styret lese gjennom disse håndbøkene og gi 

tilbakemelding til ungdomskonsulenten.  



 

SAK 31.23 Behandling: til vedtak 

Tema til EUDY ungdomsseminar i juni 2024 

 

Annethvert år skal EUDY ha ungdomsseminar rett før generalforsamling. Til Erasmus+ 

prosjektsøknad skal vi ha et tema klart til ungdomsseminaret. Hva slags aktuelle temaer er 

passende for europeiske døve ungdommer? 

 

Vedtak: Styret foreslår at de ulike FN-konvensjonene blir tema for ungdomsseminaret. 

Ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes skal kontakte EUDY og høre om temaet er 

godt nok, eller om har de har andre forslag.  

 

SAK 32.23 Behandling: til vedtak 

LNU-styre fra 2023 til 2024. 

 

LNU har sendt ut informasjon at ungdomsorganisasjonene kan nominere til det nye LNU-

styre. Skal NDFU nominere noen eller legge ut informasjon at noen vil nominere seg selv 

til valg?  

 

Vedtak: NDFU ønsker å legge ut informasjon om at våre medlemmer kan nominere seg 

selv til valg. Mediekomiteen tar ansvaret for å informere om LNU. 

 

SAK 33.23 Behandling: til vedtak 

WFDYS Leadership Training 

 

WFDYS har sendt invitasjon til Zoom-møte den 20. februar 2023 med dem om 

ledertrening. De ønsker to personer fra hver ungdomsorganisasjon. Skal NDFU sende 2 til 

zoom-møtet med WFDYS om ledertrening?  

 

Vedtak: Styremedlemmene Alexander Kvalheim og Tiril Carina Gjermundbo kommer til 

Zoom-møtet. Etter møtet skal de lage en oppdateringsvideo. Ungdomskonsulenten 

registrerer dem på møtet.  

 



SAK 34.23 Behandling: til vedtak 

Faste saker på sakslisten 

 

Ungdomskonsulent Lasse Skjerset Furnes ønsker flere faste saker for hvert styremøte i 

sakslisten utenom godkjenning av innkallingen og protokollen.  

 

Vedtak: NDFU ønsker at faste innslag på saksliste blir: 

• Oppfølgingssaker 

• Orienteringssaker 

• Oppdatering om lokallagene som ethvert styremedlem har ansvar for 

• Hva skjer i Norge og verden 

 

De faste innslagene blir ikke inkludert i ekstraordinære styremøter. 

 

SAK 35.23 Behandling: til vedtak 

Infoskriv 

 

For å gjøre NDFU mer synlig, bør vi utarbeide et infoskriv som vi kan sende ut. Vi bør 

derfor utarbeidet et infoskriv, men hva skal med i denne? 

 

Vedtak: NDFU opprettet et eget Word-dokument om dette og skrev inn forslag til hvordan 

vi kan gjøre NDFU mer synlig. Ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes skal vise 

punktene til markedsansvarlig Vegar Botn og utarbeide et skriv. Dette skal ferdigstilles før 

påske.  

 

SAK 36.23 Behandling: til vedtak 

DiHU 

 

DiHU ønsker å rekruttere nye medlemmer til arbeidsgruppen, og de skal muligens 

arrangere studentseminar i år eller neste år.  

 

Vedtak: DiHU ønsker flere folk i arbeidsgruppen, og NDFU støtter at de rekrutterer flere 

folk. NDFU må godkjenne de nye personene. 



 

Styremedlem og kontaktperson for DiHU, Tiril Carina Gjermundbo, skal tipse dem om 

økonomisk støtte. 

 

SAK 37. 23 Behandling: til vedtak 

Høstaktivitet 

 

Vi har vinter og sommeraktivitet, men hva med om høsten?  

 

Vedtak: NDFU-styre har lyst til å arrangere høstaktivitet i tidlig oktober. Det skal skje i 

samarbeid med Ål folkehøyskole, og NDFU skal høre med folkehøyskolen om det er 

mulig at dette blir en del av leirkoordinatorens arbeidsoppgaver.  

 

Høstaktivitet kan ha forskjellige aktiviteter som: 

• LAN-party 

• Sportsturnering 

• Utedørsaktiviterer som klatring, rafting og downhill 

 

Styreleder Marte Kvinnegard tar kontakt med Ål folkehøyskole.  

 

SAK 38.23 Behandling: til vedtak 

Sommerskole 

 

Det kunne ha vært nyttig med en sommerskole for våre medlemmer. Sommerskolen kan gi 

undervisning i ulike fag samt gi tegnspråkkurs.  

 

Vedtak: NDFU ønsker å prøve ut sommerskole. På sommerskolen kan tegnspråklige få 

undervisning i fag med døve lærere, mens ikke-tegnspråklige kan få tegnspråkkurs. I første 

omgang gir vi undervisning til tegnspråklige, og etter hvert kan vi prøve å gi ikke-

tegnspråklige tegnspråkkurs. Ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes tar ansvaret for å 

søke om økonomisk støtte.  

 

 

 



Eventuelt 

• TDUK fyller snart 60 år, og NDFU skal gi dem et gavekort på kr. 500. 

• BDUK har nylig fylt 60 år, og ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes skal 

kjøpe et gavekort på kr. 500 til deres 60-årsjubelium.  

 

 

  



 


