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

Oslo, 18. desember 2017

Protokoll fra møte nr. 10 Norges Døveidrettsutvalg 2015-2019

Tid: lørdag 2. desember 2017
Sted: Ullevål stadion møterom 4065
Tidsrom: Kl. 0940-1525

Tilstede: Margareth Hartvedt (leder), Bjørn Røine, Ingvild Larsen Skjong (delvis på skype), Petter
Sørensen, Marcela Bustos, Linda Torége (ref.) og to tolker.
Forfall: Erik Garder, Unni Helland og Anne-Ragnhild Kroken
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Faste saker:
109. Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Vedtak: Godkjent
110. Økonomi
Linda orienterte om status. Det vil sannsynligvis bli et underforbruk i 2017. Dette grunnet lavere
utgifter for NDI møter en budsjettert (se post 2 resultat). I 2017 valgte vi å ha kun to istedenfor tre
dagers døveidrettsseminar.
Viktig at vi bruker de pengene vi har budsjettert. Det er viktig at kongressutgifter er kontert på riktig
prosjektnummer. I 2016 ble ikke honorar til NDI medlemmer utbetalt, det må det gjøres i 2017.
Linda ser på vedtak om fordeling av honorar fra 2014. Navn på noen av budsjettpostene endres.
Utvalget diskuterte hva det er viktig å bruke penger på i 2017. Websiden er enda ikke ferdig og
eventuelle utgifter må føres i 2017.
Linda informerte at spillemiddel tildelingen ble offentligjort 1. desember. I tildelingsbrevet er ikke
paraidrettsfeltet skjermet/spesielt ivaretatt, slik det har blitt gjort mellom 2015-2017. Det betyr at
NDI må argumentere godt for sitt budsjett i 2018. Marcela bekreftet dette og informerte om at
idrettsstyret vil sannsynligvis drøfte budsjett allerede i møte 14. desember. Sannsynlig vil
idrettsstyre vedta budsjett allerede den 24. januar. Utkast til NDI budsjett for 2018 ble drøftet og
endret.
Vedtak: Endelig budsjett for 2018 vedtas i NDI møte 11. januar 2018
Saker til behandling:
111. Handlingsplan 2015-2019 status og prioritering
Det første punktet til diskusjon var «ansvarliggjøring særforbund» herunder intensjon om at
særforbund skal kartlegge hvor mange utøver med hørselshemming som er medlem i de ulike
idrettene. Det diskuteredes hvorvidt nytteverdien av informasjon ut til potensielle medlemmer er
større enn å ha tall fra særforbundene?
Det bør lages en handlingsplan for informasjon sammen med kommunikasjonsavdelingen. De
hørende lagene er en viktig målgruppe, vi må vise til mulighetene. En idé er å invitere de mest
relevante idrettene å lage en konkret handlingsplan som omhandler kommunikasjon.
Vi jobbet ikke videre med de andre punktene i handlingsplanen.
Det ble ikke foretatt noe endelig vedtak i denne saken.

112. Årshjul og representasjon i 2018
Viktige datoer for representasjon i 2018 og forslag NDI møter i 2018:
a. Idrettsgalla 6. januar, Hamar
b. NDI møte 11: 11. januar – kun budsjett og Deaflympics rapport, Oslo
c. NDI møte 12: 5. februar, Oslo
d. DM futsal 2.-4. mars Oslo
e. DM Bowling 16.-18. mars, Trondheim
f. NDI møte 13: 7. mai, Oslo
g. NIFs ledermøte 25.-26. mai, Oslo
h. DM futsal 21.-23. september, Stjørdal
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i. EDSO kongress 18.-19. oktober, Kreta
j. Døveidrettsseminar og NDI møte 14: 26.-28. oktober, Oslo
k. NDI møte 15: 1. desember med julebord 30. november, Oslo
Vedtak: Årshjul er vedtatt med endringer
113. Deaflympics rapport
I møte ble Ingvild med på skype under kapitel «media og informasjonsarbeid under
gjennomføring». Ingvild oppdaterer denne teksten og sender til Linda og Margareth. Linda endrer
oppsett og språkvasker hele teksten etter innspill under møte.
Vedtak: Rapporten er vedtatt med endringer.
114. Minihåndbok tolk i idretten
Petter bruker presentasjonen fra Døveidrettsseminaret og lager en grovskisse til møte i februar. Han
jobber sammen med Kristina Simonssen (tolk og kollega i Statped).
Målet med «håndbok for tolk i idretten», er å tilby enkel info til SF og døveidrettslag som beskriver:
bestilling av tolk, roller, tolk på trening, lokal konkurranse, DM og konkurranse i utlandet. Lover og
regler, sist og ikke minst bevisstgjøring ved bruk av tolk.
Vedtak: Petter sender utkast til møte i februar med mål om å være ferdig til møte i
mai.

Saker til oppfølgning
115. NDI håndbok
Ingvild var med på skype.
Formålet med håndboken er at det er et verktøy for medlemmer i NDI at fortere forstå NDI og kunne
bidra i rollen i utvalget. Endre struktur generelt og innholdsfortegnelse
Håndboken må referere enda mer til NIFs lov. Den bør forenkles og lages enda mer overordnet.
Ingvild jobber videre med håndboken og sender et nytt utkast til arbeidsutvalget (Margareth, Bjørn og
Linda)
116. Døveidrettsseminar i fremtiden
Vedtak: det nedsettes en program komite i møte i februar her kan også en eller to SF
representanter inngå og eventuelt en regionalt ansatt konsulent i NIF.
Saker til orientering:
117. Budsjett og økonomisk situasjon
Se sak 110
118. Forslag om oppdatering av utvalgets instruks
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Det må lages en ny instruks som beskriver hva prosessen er da en medlem i utvalget trekker seg i
løpet av mandatperioden. Dette må vedtas på generalforsamling i 2019. Det bør også være
instruks for valgkomité. NDI må vise til dagens instruks og vise frem forslag til tilføyinger.
119. Nettsider
Linda gav en status. Det haster å bli ferdig, det blir vanskelig å argumentere for budsjett for siden
også i 2018.
120. Fotballens hørselshemmedes utvalg
Det er en lang prosess for å avklare roller.
NDI sin roll i forhold til å administrere lisenser og audiogram for spillere. NFF må ta ansvar for å
systematisere det administrative f.eks. registering av utøvere.
NIF sin roll i forhold til tilskuddsforvaltning og forventninger tilknyttet NFF som mottaker av
tilskudd.
NFF sin roll og ansvar overfor NFF DU utvalg og idrettslagene. Her er det uavklaret roller.
DUs rolle og ansvar i forhold til lagene og NFF sin administrasjon.
Det dreier seg om forventninger og avklaringer.

121. Eventuelt
a) E-post idrettsforbundets Paraidrett e-post mottar ikke e-post fra EDSO. Linda følger opp.
b) ICSD styremøte Lausanne det er fortsatt ikke avklart hvor Deaflympics skal avholdes i 2019 og
2021
c) Bjørn har blitt bedt om å lede ICSD hørselsgrafisk (audiological) komite.
d) Det er viktig at vi har tre tolker til dagsmøter i fremtiden!
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