
 
 

  
  
  
  
  

Saksliste 

Styremøte 5-22 

  

Grensen, Oslo 

  

 Fredag, 25.11.22, kl. 17:00-20:00  

Lørdag, 26.11.22, kl. 10:00-16:00 

  

  

 

  

Til stede Marte Kvinnegard (Styreleder) 

Joel Pedersen (Styremedlem) 

Camilla Jøsang Vågen (Styremedlem) 

Andrea Emilsen Høilo (Styremedlem) 

Tiril Carina Gjermundbo (Styremedlem) 

Alexander Kvalheim (Styremedlem) 

Veronica Hovden (Styremedlem) 

  

Lasse Skjerset Furnes (ungdomskonsulent) 

Meldt forfall  

Observatør fra NDF Ingen representant 

Referent Lasse S. Furnes  

  

  

 

 

  



SAK 67.22 Behandling: til vedtak 

Godkjenning av saklisten 5-22 

  

  

Vedtak: Godkjent 

  

SAK 68.22 Behandling: til vedtak 

Godkjenning av protokoll 4-22 

 

 

Vedtak: Godkjent 

 

SAK 69.22 Behandling: til orientering 

Ungdomskonsulents arbeid 

 

 

Forslag til arbeidet er lagt til under eventuelt. 

SAK 70.22 Behandling: til vedtak 

Valg av nestleder 

 

 

Vedtak: Veronica Hovden er nestleder i styreperioden 2022-2023. 

 

SAK 71.22 Behandling: til vedtak 

Komité 

 

Det ble bestemt hvem som skal være med i følgende komitéer: 

- Sosiale medier-komiteen: Tiril Gjermundbo og Joel Pedersen 

- Seminarkomiteen: Andrea Emilsen Høilo og Veronica Hovden 

- Leirkomiteen: Camilla Jøsang Vågen og Alexander Kvalheim 

 



Vedtak: Internasjonalkomiteen fjernes, oppgavene i komiteen deles opp til sosiale 

medier- og leirkomiteen. Hvem som skal i hvilken komité, er nevnt over.  

 

SAK 72.22 Behandling: til vedtak 

Kontaktperson for lokallag 

 

Det ble bestemt at følgende lokallag og arbeidsgruppe skal ha kontaktperson: 

- PAFF: Joel Pedersen 

- SDUK: Camilla Jøsang Vågen 

- BDUK: Alexander Kvalheim 

- TDUK: Andrea Emilsen Høilo 

- Barnelaget til Oslo Døveforening: Joel Pedersen 

- Barnelaget til Drammen Døveforening: Marte Kvinnegard 

- Barnetreffet til NDF Stavanger: Veronica Hovden 

- Døve i høyere utdanning (DiHU): Tiril Gjermundbo 

 

Kommentar: I tillegg til lokallag har vi barnelag, utvalg og arbeidsgruppe. 

 

Vedtak: Se over for hvem de enkelte styremedlemmene skal være kontaktperson for.  

 

SAK 73.22 Behandling: til vedtak 

Representasjoner/delegater til internasjonale møter og generalforsamlinger 

 

Det ble bestemt at disse internasjonale møtene og generalforsamlinger skal ha følgende 

representanter og vararepresentanter: 

- World Federation of the Deaf Youth (WFDYS) sin generalforsamling i Sør-Korea den 9. 

og 10. juli: To personer og en vararepresentant 

- European Union of the Deaf Youth (EUDY) sin generalforsamling i Portugal den (16. til 

18. august?): To personer og en vararepresentant 

- Døves Nordiske Ungdomsråd (DNUR) sine to møter i året: To personer og en 

vararepresentant 

  

Vedtak: Det ble bestemt at følgende skal være representanter og vararepresentanter: 

− WFDYS: Marte Kvinnegard og Alexander Kvalheim skal delegetere for 

NDFU i WFDYS. Camilla Jøsang Vågen er vara.  

− EUDY: Veronica Hovden og Camilla Jøsang Vågen skal delegetere for NDFU i 

EUDY. Andrea Emilsen Høilo er vara for Veronica Hovden og Tiril 

Gjermundbo er vara for Camilla Jøsang Vågen.  



− DNUR: Ungdomskonsulent er en av delegatene som er en del av DNURs 

statuetter. Den andre er Tiril Gjermundbo. Veronica Hovden er vara for Tiril 

Gjermundbo.  

 

SAK 74.22 Behandling: til vedtak 

Årshjul 

 

Ungdomskonsulenten skal lage et årshjul for 2023, og ønsker innspill til hva vi skal legge inn i 

årshjulet. Styret må også bestemme dato for styremøter for 2023 og NDFUs seminar og årsmøte.  

 

Vedtak: Årshjulet er oppdatert med nye datoer. Årshjulet blir oppdatert fortløpende etter 

behov. 

 

SAK 75.22 Behandling: til vedtak 

Honorarsystem 

 

NDFU har ingen regler om honorarsystemet ved nasjonale og internasjonale leirer. NDFU bør 

derfor få et honorarsystem som er likt for frivillige som deltar som leder eller reiseleder på de ulike 

leirene. Akkurat nå får frivillige på Ål sommerleir lønn, mens frivillige på vinterleker får honorar. 

De som er reiseleder på internasjonale leirer, får ikke honorar.  

 

Vedtak: I nasjonale leirer får man honorar/lønn for arbeidet under leirene med 

informasjon at de kan risikere å havne over skattefri lønn på kr. 10 000,- dersom de 

skal være frivillig på flere av NDFUs leirer. 

I internasjonale leirer skal man ikke få honorar siden de frivillige får dekket reise, 

kost og deltakeravgift for leirene. De skal på forhånd få informasjon om at de ikke 

får honorar. 

Personer som skal arrangere internasjonale leirer i Norge, skal få honorar/lønn. Hvor 

mye i honorar/lønn skal avklares på forhånd, og dette er avhengig av budsjettet for 

de ulike leirene.  

 

SAK 76.22 Behandling: til vedtak 

Søknad om tilskudd fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 

 

NDFU har fått bevilget midler på kr. 160 531,- fra Frifondet til LNU. NDFU skal ha 5 % av 

midlene, noe som tilsvarer kr. 8 026,-.  

 



Vedtak: Veronica Hovden gikk ut av rommet. Styret foretok en fordeling av midlene, 

og har vedtatt denne. 

 

Vedlegg: LNU Frifond fordeling 2023.xlsx 

 

SAK 77.22 Behandling: til vedtak 

Budsjett 2023 

 

Vedtak: Budsjettet har blitt noe revidert, og er vedtatt av styret. Styret er klar over at 

NDFU kan risikere å gå i underskudd på grunn av økte aktiviteter i 2023.  

SAK 78.22 Behandling: til vedtak 

Døve i høyere utdanning (DIHU) og ungdomskonsulenten 

 

NDFU v/Marte og NDF v/Sindre hadde møte med DiHU v/Katie og Hege den 18.10.2022. 

Møtet handlet blant annet om hvordan vi felles kan jobbe med DiHU framover og for å 

avklare NDF og NDFU sine roller. Et tema her var et vedtak som NDFU tidligere har fattet 

om at ungdomskonsulenten skal være DiHUs sekretær, og dette betyr at DiHU bruker 

ungdomskonsulenten til å søke om midler til prosjekter og ungdomskonsulenten skriver 

møtereferat. Dette vedtaket ble gjort på et tidspunkt da ungdomskonsulenten hadde ledig 

kapasitet. Ungdomskonsulenten har ikke lenger god kapasitet, og NDFUs styre må vurdere 

om dette vedtaket skal stå eller endres.  

 

Vedtak: Ungdomskonsulenten skal ikke lenger være DiHUs sekretær og styret skal 

bistå med hjelp ved behov. 

 

SAK 79.22 Behandling: til vedtak 

Håndbok for valgkomité 

 

NDFU har ingen håndbok for valgkomitéen. Ungdomskonsulenten planlegger å lage 

håndbok for valgkomitéen og ønsker innspill fra styret. 

 

Vedtak: Midlertidig håndbok er opprettet i Teams og skal oppdatere fortløpende med 

styrets kommentar. Frist for å ferdigstille håndboka er den 3. februar 2023. 

 



SAK 80.22 Behandling: til vedtak 

Å få tak i frivillige 

 

I det siste har NDFU opplevd at det er vanskelig å få tak i frivillige til nasjonale leirer. 

Ungdomskonsulenten ønsker derfor innspill fra styret til hvordan NDFU kan få flere 

frivillige til leirer. 

 

Vedtak: Forslag til hva vi kan gjøre med dette er lagt inn i et felles dokument i 

Idébanker på Teams med dokumentnavnet “Anskaffe flere frivillige.docx”.  

 

SAK 81.22 Behandling: til vedtak 

Å få flere deltakere på barne- og juniorleirer 

 

NDFU ser at det er svært få barn og ungdommer som melder seg på barne- og juniorleirer 

som arrangeres i enten Norden eller andre steder i verden. Ungdomskonsulenten ønsker 

derfor innspill fra styret til hvordan NDFU kan få flere deltakere til nordiske og 

internasjonale leirer for barn og ungdommer.  

 

Vedtak: Forslag til hva vi kan gjøre med dette er lagt inn i et felles dokument i 

Idébanker på Teams med dokumentnavnet “Få inn flere deltakere til internasjonale 

leirer.docx”. 

 

SAK 82.22 Behandling: til vedtak 

Informasjon om NDFU, vårt arbeid og våre tilbud 

 

NDFU må være mer synlige og stå fram for vår organisasjon. Ungdomskonsulenten ønsker 

innspill fra styret til hvordan NDFU kan bli mer synlig. Skal vi besøke Statped og andre 

skoler for å informere om NDFU? 

 

Vedtak: Forslag til hva vi kan gjøre med dette er lagt inn i et felles dokument i 

Idébanker på Teams med dokumentnavnet “NDFUs profil utad”.  

 

SAK 83.22 Behandling: til vedtak 



Søknad fra Bergen Døvesenter om å arrangere EUDY sin generalforsamling i 2024 

 

Vedtak: Marte Kvinnegard skal spørre tidligere styreleder, Ingrid Grønning By, om 

hva ble avtalt mellom NDFU og BGDS. Hvis det ble avtalt at de skal arrangere, så lar 

vi det stå. Dersom ingenting ble bestemt, skal andre lokallag mulighet til å søke. 

Saken utsettes til neste styremøte. 

 

SAK 84.22 Behandling: til orientering 

Evalueringer av leirer sommeren 2022 

 

Se sak 55.22. Her ble noen evalueringer skrevet i løpet av møtet, noen av evalueringene 

manglet. 

 

Vedtak: Evalueringene er orientert og avsluttet. 

 

SAK 85.22 Behandling: til vedtak 

Brev til LNU om aldersgrense 

 

Under årsmøtet den 30. oktober 2022 kom det fram at noen av lokallagene var frustrert 

over at LNUs aldersgrense er 26 år. Dette fører til at flere ungdommer over 26 år, men 

under 30 år, dropper å bli med å arrangementer fordi de må betale. Det ble diskutert at vi 

skal sende brev til LNU om dette.  

 

Vedtak: Styreleder Marte Kvinnegard tar saken, og ungdomskonsulent Lasse 

Skjerset Furnes skal til ansattnettverkmøte hos Unge Funksjonshemmede og han skal 

høre med andre ansatte der. 

 

SAK 86.22 Behandling: til vedtak 

Lokallag og medlemmer som ikke kan være med på arrangementer på grunn av pris 

 

Under årsmøtet den 30. oktober 2022 fremmet SDUK en sak om at flere av deres 

medlemmer ikke har råd til å bli med på deres arrangementer. Årsmøtet ble enig om at 

NDFU skal se nærmere på dette. Hva kan NDFU gjøre med dette? 



 

Vedtak: Ungdomskonsulent har søkt på et tilskudd for vanskeligstilte barn, unge og 

familie. Dersom NDFU får tilskuddet, strenge retningslinjer for tilskuddsmidlene må 

opprettes og følges nøye. Flere tilskudd skal undersøkes mer. 

 

Andre forslag styret kom med var:  

- Fadderordning hos NDF – opprette et spleiselag? 

- Lokallagene skal også ta noe selv tiltak i sine kommuner og spørre hjelp fra 

døveforeningene. 

- Lokallag må også arrangere kostnadsfrie aktiviteter. 

 

Styreleder Marte Kvinnegard skriver oppsummeringen av diskusjonene og sender 

teksten til lokallagene våre. 

 

SAK 87.22 Behandling: til vedtak 

Ungdomskonsulent og leirkoordinator for Ål fhs. 

 

Ungdomskonsulenten skal ikke være leirkoordinator for NDFUs leirer på grunn av 

arbeidskapasitet. Det skal ansettes en person som har ansvaret for leirvirksomhet, men 

vinterlekene blir for tett på ansettelsesprosess og det anbefales at lekene skal utsettes til 

året etter. 

 

Vedtak: Styret er uenig i beslutningen om at vinterlekene utsettes. Bakgrunnen for 

dette er at barn og unge er i en sårbar situasjon etter korona, og at vinterlekene er et 

av få høydepunkter for døve og hørselshemmede barn og unge. 

NDFU skal sende brev til Ål folkehøyskole med beskjed om at de ikke aksepterer 

beslutningen. NDFU skal også sende en liste med personer som kan være aktuelle som 

leirkoordinator i noen måneder slik at vinterlekene kan gjennomføres.  

Marte Kvinnegard, Veronica Hovden, Tiril Gjermundbo, Alexander Kvalheim og 

Lasse Skjerset Furnes skal spørre litt rundt. Marte lager en felles tekst som alle skal 

sende til personene de spør. Etter dette skal Marte som sende brevet med NDFUs 

vedtak og forslag til personer som kan arrangere vinterlekene. Lasse skal dele sine 

ressurser og hjelpe til hvis det er behov for det. 

 

SAK 88.22 Behandling: til vedtak 



Foreløpig regnskap for 2022 

 

NDFU skal gå med stort overskudd og ungdomskonsulenten foreslår at NDFU skal donere 

en del av overskuddet til internasjonale leirer som for eksempel WFDYS ungdomsleir i 

Sør-Korea. 

 

Vedtak: Styret bestemte at overskuddsmidlene skal brukes til: 

- Gensere og t-skjorter. 

- Kr. 20 000,- til 30 000,- til WFDYS. 

- Resten minus momsrefusjon går til ungdomsklubbene øremerket til 

ungdomsstyrekurset og utenlandsreise som nevnt i sak 89.22 og 90.22. 

- Dersom overskuddet blir mindre, utgår donasjonen til WFDYS. 

- AU får fullmakt til å vedta hvor mye de ulike ungdomsklubbene får.  

 

SAK 89.22 Behandling: til vedtak 

Ungdomsstyrekurs 2023 

 

BDUK etterlyste et styrekurs for ungdommer og foreslo at vi kunne arrangere 

ungdomsstyrekurs.  

 

Vedtak: NDFU spør alle ungdomsklubbene om de ønsker individuelt opplæring eller 

samlet opplæring i styringsarbeid. Foreløpig har vi to alternativer:  

− Lokallagene kan ta kontakt med døveforeningene sine og få styrekurs fra dem 

sammen med en representant fra NDFU-styre.  

− NDFU arrangerer samlet for alle ungdomsklubbene, men det må informeres 

til dem dersom de ønsker samlet, at det kan hende at NDFU har ikke nok 

midler til dette. 

 

SAK 90.22 Behandling: til vedtak 

Utenlandsreise for lokallag 

 

BDUK sendte inn innspill der de foreslo at PAFF, TDUK, SDUK og BDUK kan ha en 

felles utenlandsreise. 

 

Vedtak: Det skal kreves at de ungdomsklubbene samarbeider med hverandre og 

lager en plan for reisen og et budsjett å forholde seg til. Når alt er på plass, så kan 



NDFU jobbe mer med saken. De skal få et beløp av NDFUs overskudd som er 

øremerket til utenlandsreise.  

Styreleder Marte Kvinnegard sender svar til BDUK. I svaret skal NDFU skrive at vi 

ønsker at planen skal være klar innen neste styremøte i februar. De kan også bruke 

sine konsulenter, sekretærer eller aktivitetsledere samt NDFUs kontaktperson som 

hjelp til planleggingen og budsjettering. 

 

SAK 91.22 Behandling: til vedtak 

Møte med Unge funksjonshemmede 

 

NDFU er en medlemsorganisasjon i Unge funksjonshemmede. Den 24. november 2022 

fikk NDFU-styret en e-post hvor NDFU ble invitert til et møte med interessepolitisk leder 

og styreleder mellom den 9. og 15. januar.  

 

Vedtak: Marte Kvinnegard og Tiril Gjermundbo kommer deltar på møtet med Unge 

Funksjonshemmede.  

 

SAK 92.22 Behandling: til vedtak 

Markering av Verdensdagen for funksjonshemmede 

 

Norges Handikapforbunds Ungdom markerer Verdensdagen for funksjonshemmede lørdag 

den 3. desember 2022 og inviterer oss til å være med på markeringen. De har et 

arrangement på Facebook.  

 

Vedtak: Ungdomskonsulenten Lasse Skjerset Furnes skal komme og holde appell for 

døve og døve med flere funksjonsnedsettelser dersom han får tolk.  

 

SAK 93.22 Behandling: til vedtak 

Tegnspråkutvalget 

 

NDFU kan sende innspill til Tegnspråkutvalget. Vi har tidligere hatt presentasjon for 

utvalget, men skal vi sende inn flere innspill?  

 

Vedtak: Camilla Jøsang Vågen tar kontakt med NDF og hører med dem om 

Tegnspråkutvalget trenger unges perspektiv i arbeidet med NOU.  



 

SAK 94.22 Behandling: til vedtak 

Fremtidig og økt samarbeid med foreldre til døve og hørselshemmede barn 

 

Vedtak: 

 

Forslag til hva vi kan gjøre med dette er lagt inn i et felles dokument i Idébanker på 

Teams med dokumentnavnet “Rekruttering av nye og gamle medlemmer”.  

 

 

 

  

  

Eventuelt   

- Fokusere på å få en ekstra ansatt til NDFU som kan fungere som 

en ekstra ungdomskonsulent 

- Rydde opp etter tidligere ungdomskonsulenter og styrer 

- Undersøke muligheter for å få økt støtte til NDFU 

- Neste styremøte: Hvordan skal vi markere markeringer som 

Pride og Black History Month? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  


