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Norges Døveidrettsutvalg 

 

Referat Norges Døveidrettsutvalg 2019 - 2023 
 

Tid:  21. september 2020, kl 16.30 – 19.30   
Sted:   Møterom 2004, Idrettens Hus, Ullevål 
    
Tilstede: Morten Sletten, Margareth Hartvedt, Guttorm Edman Jørgensen, Ingvild Wilson Skjong, Bjørn 
Røine, Ole Jørstad, Erik Garder, Tanja Aas og Mette M. Berg. Tolker; Magnis Øverås og Solgun Flølo. 
 
 
Sak 23/2019 – 2023 Referat fra møtet 10. mai -20 
Vedlagt referat fra møtet 10. mai 2020.  
 
Vedtak: Referatet er godkjent og lagt ut på nett 
 
 
Sak 24/2019 – 2023 Korona/ Covid-19. Hvordan påvirker dette oss? 
Mette innledet om hva som er gjort i norsk idrett, hvor man finner informasjon og om koronavett kurset 
som er utviklet. 
Fra Tanja: Døvefotballen – aktiviteten er slutt, er i tvil om NM Futsal i mars -21 må avlyses.  
Blinde utøvere sliter med samme problemer som døve. Antallet aktive synker. 
Erik: Døve NM i bowling går som planlagt i oktober. 
 
Utover det har styret ikke noe spesiell informasjon om aktiviteten. 
 
Vedtak: Tar informasjonen til etterretning. 
 
 
Sak 25/2019 – 2023 Brevet til Arbeids- og sosial departementet 
22. april ble brev sendt Arbeids- og sosialdepartementet med fokus på 2 hovedområder: Dekning av 
merutgifter for døve utøvere over 18 år ved internasjonal deltagelse og tilgang til tegnspråktolker på 
ettermiddag og kveldstid samt i helger.  
Organisasjonene Norges Døveforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Unge 
funksjonshemmede har skriftlig sagt at de støtter NDI i sakene.  
 
25. mai mottok NIF et svar fra departementet med svar at de ikke hadde tenkt å foreta seg noen 
endringer i forhold til dagens bestemmelser.  
 
Vedtak: NDI ønsker videre dialog med politisk avdeling, Morten tar kontakt. NDI ber NIF ta med seg 
saken videre i fysiske møter med departementet.  
Kontakte HLF/NDF får å se om man kan jobbe sammen om saken.  
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Sak 26/2019 – 2023 Klubbesøk i døveidrettsklubbene høsten 2020 
Pr 10/9-20 har vært gjennomført 2 klubbesøk: Trondheim og Hamar. De som har gjennomført klubbesøk 
tar en kort oppsummering fra møtene. Viktig å få tilbakemelding på: situasjonen i klubbene, forslag til 
innhold døveidrettsseminar, eget ledermøte for ungdom, spesielle innspill når det gjaldt 
koronasituasjonen. 
Flere møter er utsatt pga mangel på tolk.  
 
Hamar: Veldig positivt, godt samarbeid med fagkonsulenten i Innlandet Idrettskrets. Emne til 
Ledermøte: Rekruttering. Hamar er positive til egen ledersamling for ungdom. 
 
 
Vedtak: Saken følges opp videre på neste styremøte når flere klubbmøter er gjennomført. 
 
 
Sak 27/2019 – 2023 Brosjyre om døveidrett. 
Morten og Ingvild er i gang med revidering av innholdet i brosjyren om døveidrett. Hvordan ser den 
videre fremdriften ut? 
 
Vedtak: Morten og Ingvild fortsetter arbeidet med brosjyren  
 
 
Sak 28/2019 – 2023  Deaflympics 2021 
Mette innleder litt om samarbeid med særforbund og status for Deaflympics. 
Deaflympics 2021 sin hjemmeside https://www.deaflympics2021.com/ 
 
Vedtak: NDI tar informasjonen til etterretning. Handlingsplan lages til neste møte. I møtet 26. oktober 
bør Hovedleder for troppen oppnevnes. 
 
 
Sak 29/2019 – 2023  Tolking ved NIF arrangement. 
Torsdag 3. september var Morten Sletten invitert til et møte med arrangementssjef Marit Røste 
angående NIF sine arrangement som Tinget og Ledermøte. Tolketjenesten var også invitert til møtet. 
Morten forteller fra møtet 
 
Vedtak:  NDI tar informasjonen til etterretning 
 
 
Sak 30/2019 – 2023 Ledermøtet/Døveidrettsseminar 2020 
Døveidrettsseminaret/Ledermøtet er bestemt avholdt 13. – 15. november 2020. Skal seminaret 
avholdes? Hvilke tema? Eget Ungdomsledermøte? 
 
Vedtak:   Det avholdes ikke noe Ledermøte i november 2020 da man i stedet gjennomfører møte med 
styrene i klubbene.  
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Sak 31/2019 – 2023 Eventuelt 
 
A) Situasjonen i ICSD.  
Morten redegjorde for situasjonen i ICSD etter at Kang Chen trakk seg som President. De 
nordiske landene vil diskutere sammen om den videre fremdriften. Morten lager et skriv som 
redegjør for saken. Skrivet sendes klubbene i Norge. 
 
 
B) Informasjonsskriv om NDI til tolkesentralen 
Ingvild har utarbeidet forslag til et skriv som kan sendes med til bestilling av tolker til 
styremøter i NDI til tolkesentralen i nav. Ingvild sender den ut etter møtet og saken følges opp 
ved neste møte 
 
 
C) Spørsmål om kompetanseheving hos klubbene 
I e-mail stiller Tanja spørsmål om kartlegging av kompetansehevende tiltak i klubbene, hva de 
har behov for og hva de ønsker. Saken følges opp på neste møte i NDI.  
 
 
 
 
Neste møte i NDI – mandag 26. oktober 
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