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

Referat møte 7. Norges Døveidrettsutvalg 2019 - 2023
Deltatt: Morten Sletten, Margareth Hartvedt, Guttorm Edman Jørgensen, Ingvild Wilson Skjong,
Bjørn Røine, Ole Jørstad, Erik Garder, Tanja Aas og Mette M. Berg.
Etter å ha utsatt møtet fra 2. september til 27. september på grunn av manglende tolk, fikk NDI
fortsatt ikke tolk til dette møtet. Følgende fremdrift for styremøtet ble da valgt:
Utsendelse av innkalling 27. september 2021, diskusjon i egen facebookgruppe, utsending av
innkalling med forslag til vedtak, skriftlig avstemning (avstemming sendt Leder og sekretær), endelig
referat sendt ut til styret 15/10-21.

Sak 59/2019 – 2023 Referat fra møtet 10. mai -21
Vedlagt referat fra møtet 10. mai 2021.
Vedtak:
Referatet er godkjent og legges ut på nett

Sak 60/2019 – 2023 Situasjonen i ICSD og Ekstraordinær Generalforsamling oktober 2021.
Morten og Bjørn innledning om situasjonen i ICSD og om ekstraordinær Generalforsamling

Status ICSD og Deaflympics Games pr. 18 september
Kort oppsummert:
ICSD styret er splittet i to, og begge har fortsatt med planlegging av arrangement og
Deaflympics som før. Resultatet av dette er at det nå er to ekstraordinære kongresser
(Tyrkia og Sveits) og det også planlegges to forskjellige Deaflympics (Caxias de sol
og Rio).
Det er mest ønskelig med både en kvinnelig og mannlig representant. I dette tilfelle er det derimot
ikke mulig ettersom de kvinnelige medlemmene ikke har anledning til å reise. Det er derfor mest
hensiktsmessig å sende Morten og Bjørn.

Vedtak:
Representanter til ICSD Ekstraordinær generalforsamling:
o Styret tar informasjonen til etterretning
o Morten og Bjørn representerer Norge hvis ekstraordinær kongress blir i Lausanne, Sveits.

Sak 61/2019 – 2023 Møtet i NBDSF i juni og påfølgende møter
Det har vært gjennomført tre møter med alle medlemsland i NBDSF. Møtet i juni resulterte i et brev
sendt til ICSD med krav om svar på spørsmål. Dette har vi ikke fått noe svar på. Møtet i august var et
oppklaringsmøte for å nøste opp informasjonen som mangler. Vi inviterte med oss generalsekretær
Rebrov fra ICSD i møtet og stilte spørsmål. Et nytt møte ble arrangert en uke etterpå, hvor vi inviterte
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Rebecca Adams fra EB. Siste møte resulterte i enighet om å sende et brev med klare krav om blant
annet å legge stridighetene til side.
Vi hadde også zoommøte med ICSD sekretariat Rebrov. Tilstede Morten, Margareth og Bjørn.
Nytt zoommøte med suspenderte styremedlem Marijo Lusic og Rebecca Adam. Tilstede Margareth
og Bjørn. NBDSF sendte et brev til ICSD og alle medlemslandene 23. september.
Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 62/2019 – 2023 Webinarene, 2. september og webinar 5
Webinaret som skulle vært arrangert 24. juni måtte avlyses pga forfall fra tegnspråktolk. Møtet ble
flyttet til 2. september.
Siste webinar ble gjennomført torsdag 2. september. Per Einar Johannessen hadde et veldig fint
innlegg om samarbeid og klubbutvikling. Uheldigvis var det bare to klubber som deltok, (og ingen
pararepresentanter) i tillegg til NDI-representantene Morten, Bjørn og Erik. Tilbakemelding fra noen
klubber som ikke deltok var at tidspunktet ikke passet/temaet var ikke interessant nok. Webinaret
kunne sikkert også vært sendt ut flere enn 1 påminnelse på, da dette var blitt utsatt en pga.
tolkemangel. Poenget med siste møte var å overlate ansvaret for neste webinar til klubbene.
Vedtak:
NDI arrangerer nytt webinar hvor målet blir å få klubbene til å møtes og å opprette et
samarbeidsforum uten parakonsulenter. NDI gjenopptar klubbesøk og bruker informasjonen fra Per
Einar Johannessen aktivt i denne forbindelse. Klubbesøk og den møteformen blir også et tema på
webinar.

Sak 63/2019 – 2023 Stand Hørselskonferansen 2021
HLF arrangerer «Hørselskonferansen» 2021 24. november. (Påmeldingsfrist 15. oktober) Tema for i
år er hørselsomsorg. Deltakerne er HLF-medlemmer, fagpersoner innen hørsel og pedagogikk. Det
blir mange stands for å informere om produkter og tilbud som finnes for hørselshemmede. Skal NDI
delta med egen stand her? (pris 8.000) Kan vi få en utøver og en NDI-representant?
Vedtak:
NDI har stand på Hørselskonferansen 2021 og Ingvild Wilson Skjong representerer NDI. Ingvild tar
ansvar for å finne en utøverrepresentant. Mette undersøker om informasjonsbrosjyren rekker å bli
trykket innen konferansen.

Sak 64/2019 – 2023 Status Deaflympics 2022
Deaflympics 2021 ble flyttet til 2022. Bjørn og Mette gir en redegjørelse på situasjonen slik
situasjonen er pr. i dag. Begge melder om at det er kaotiske tilstander med mye rot i styret og de
forskjellige grupperingene. Vi vet rett og slett ikke hvilken informasjon som er riktig.
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Mette har avholdt et møte med særforbundene med en kort informasjon om situasjonen. Alle håper
dette løser seg så raskt som overhodet mulig.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning. Vi holder oss orientert og avventer videre utvikling før vi
bestemmer oss for et bestemt sted frem til neste møte.

Sak 65/2019 – 2023 Nordic Championship
Oppfølging av sak 54/2019-2023.
SDIF ønsker å starte Nordic Championship, hvor døve nordiske landslagsutøvere kan delta på
nasjonale mesterskap. SDIF har foreløpig ikke fått gehør for ideen i Riksidrettsforbundet, men de
jobber videre internt. Både Norge og Danmark har gitt utrykk for at det kunne være interessant.
Vedtak:
Informasjonen tas til etterretning

Sak 66/2019 – 2023 NBDSF-meeting, København
Det er sendt ut invitasjon til møte i København 28. – 30. oktober 2021. Leder har ikke anledning til å
delta.
Vedtak:
Bjørn Røine og Margareth Hartvedt representerer NDI på møtet i København

Sak 67/2019-2023
Rekruttering til verv i døveidretten
Tanja skriver: Fotballen er dessverre i fare for å forsvinne fra døveidretten. Ikke fordi det ikke er
spillere eller trenere, men fordi ingen vil ha verv høyere opp. De siste årene har det gått 5-6 personer
ut av det som nå heter NFFH, og som tidligere het Døveutvalget, og ingen nye har kommet inn- fra
mars 2022 er jeg i verste fall den eneste som sitter igjen. Enkelte av klubbene (Bergen og Hamar) har
stått i fare eller er i fare for å legges ned. Samtidig ønsker klubbene mer aktivitet innad i døvemiljøet
(turneringer, fotballskoler osv).
Vedtak:
NDI ser at dette er et generelt problem i mange idretter og døveidrettslag. NDI ønsker å fokusere på
dette i sine klubbesøk og tilby et utvidet klubbmøte med alle medlemmene. Vi diskuterer om et slikt
utvidet klubbmøte er ønskelig i det planlagte webinaret. Se vedtak også sak 62.

Sak 68/2019 – 2023 Oppfølging av rapporten «Situasjonsbeskrivelse av norsk paraidrett»
Rapporten skulle være ikke konkluderende. Den er et utgangspunkt for evaluering og videre debatt i
idretten. Kapittel 10 handler spesielt om samtale med representanter for døveidretten.

Adresse: Norges Idrettsforbund, v/Norges Døveidrettsutvalg
0840 Oslo, Norge
Telefon: +47 21 02 90 00
E-mail: paraidrett@idrettsforbundet.no
Web:
www.doveidrett.no

Medlem av:
International Committee of Sports for the Deaf
European Deaf Sport Organization
Nordic Baltic Deaf Sports Federation

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

Vi har fått informasjon om at det skal utarbeides en ny parastrategi. Denne bygger på nevnte
rapport. NDI reagerer sterkt på en forskjellsbehandling her for døveidretten. Døve har ennå ikke fått
sin «rapport» og en ny parastrategi vil kunne slå feil ut pga. dette. Man har ikke tilstrekkelig
kunnskap om at strategien, og derved tiltakene som foreslås iverksatt, vil være de rette og derved
bedre situasjonen for de døve utøvere, ledere og trenere. Representanter for døveidretten er heller
ikke invitert til å delta i arbeidet, utover å bli invitert til innspillsrunden.
Men, selv om dette er svært uheldig, har vi ingen mulighet til å la være å delta i denne prosessen. Vi
må imidlertid gjøre det svært tydelig at vi ikke er fornøyd.
Vedtak:
NDI ber om at en rapport om døveidretten kan settes i gang, på lik linje med den øvrige paraidretten.
NDI deltar på innspillsrunden om parastategi. NDI sender samtidig en klar melding til gruppen og
Idrettstyret om at vi mener at dette er en uheldig prosess for døveidretten.

Sak 69/2019 – 2023 NDI 100 års jubileum
Oppfølging av sak 57/2019 – 2023
Vedtak: Det utarbeides et forslag til hva jubileet og markering skal inneholde og et kostnadsoverslag.
Saken tas opp igjen på neste møte
Hvordan ligger vi an her?
Vedtak:
Ingvild og Margareth utarbeider et forslag til innhold. NIF administrasjon bør ta ansvar for økonomi
og budsjett, slik det tidligere er løst.

Sak 70/2019 – 2023 Manglende tegnspråktolk
Manglende tegnspråktolker på kveldstid gjør at NDI ikke kan gjennomføre sine møter. Det gjør det
også vanskelig å gjennomføre planlagte webinarer.
NDI er frivillig verv, og det gjør det vanskelig å avholde møter i tidsrommene hvor det er mulig å få
tolk (08-16).

Vedtak:
Vi fortsetter som før, primært kveldstid. NIF kommunikasjonsavdeling kontaktes med spørsmål om å
få til nyhetssak på problematikken. Vi sender også brev til NAV.

Sak 71/2019 – 2023 Eventuelt
1. Innspill til budsjett 2022.
Arbeidet med budsjett for 2022 starter om ikke så lenge i NIF. Er det spesielle ting som man skal
legge inn for 2022 i budsjettforslaget for NDI? I og med at budsjettfristen nok vil gå ut før NDI’s neste
møte vil det være fint å få noen innspill som man ønsker prioritert i 2022. Kostnader ifm Deaflympics
2022 er et eget budsjett i tillegg til de kr 120.000 man har hatt som et årlig budsjett de siste årene.
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I 2022, foruten møter i NDI, prioriteres: ICSD General Assembly, klubbesøk, klubbseminar tema:
rekruttering av tillitsvalgte, deltagelse for 2 ungdomsrepresentanter til seminar i Belgia, EDSO
kongress i Mechelen, Belgia, samtidig Belgia Døveidrettsforbundet 100 års jubileum.

Vedtak:
Forslag totalbudsjett for 2022 - kr 200.000,-

Minner om at neste møte er satt til 1. november 2021.
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