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

Protokoll fra møte nr. 4 Norges Døveidrettsutvalg 2015-2019
Tid:
Sted:
Tidsrom:

Mandag 9. mai 2016
Ullevaal Stadion, møterom 4065
Kl. 16.00 – 20.00

Tilstede: Margareth Hartvedt (leder), Bjørn Røine, Ingvild Larsen Skjong, Petter Sørensen, Marcela
Fonseca Montserrat Bustos, Unni Helland, Erik Garder, Marianne Sperre (ref.) og to tolker
Forfall: Anne-Ragnhild Kroken, Linda Torége (sekr.)
Margreth mottok blomster og hilsen fra idrettspresident Tom Tvedt og generalsekretær Inge Andersen i
anledning sin 50-års dag nylig.
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Faste saker:
30. Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Vedtak: Godkjent
Kommentar til sak 29:
Saken er utsatt til neste møte (høst 2016) da Anne Ragnhild har forfall til dette møtet
31. Økonomi
Leder orienterte om status: Forbruk kr 12 800 hittil i år

Saker til behandling:
32. Døveidretts seminar 2016
Vedtak: Administrasjonen arbeider videre med programmet. basert på utvalgets
ønske om å ha med flere hørselshemmede og døve utøvere som forelesere i
programmet både fredag kveld og lørdag.
a. Utvalget ønsker å ha med flere hørselshemmede og døve idrettsutøvere i programmet,
både fredag ettermiddag og lørdag, ev. ulike utøvere fredag og lørdag fra bredde og
toppidrett. Utvalget spiller inn navneforslag.
b. Det legges inn en økt om IPD og orientering om organisasjonen.
c. Det legges inn en økt om arbeidet med klubbhåndbok der bl.a. Thomas Hansen vil legge
frem for sin klubb ODSK (lørdag kl. 13-15)
d. Leder sender om kort tid ut informasjon om tidspunkt for seminaret, etter invitasjonsliste
der også HLFs Ungdom skal inngå. Leder sender invitasjonslisten til utvalgets sekretær.
e. Programmet sendes ut tidlig høst. Det legges inn en ny kolonne der arbeidsform og ansvar
framkommer.
33. Nettside fremdrift
Vedtak: Utvalget tilslutter seg forslaget om å legge døveidrettens nettside under
NIFs portal og således følger NIFs oppbygging av nettside.
a. Ingvild og Unni reviderer det utdelte forslaget «Retningslinjer ift. offentlige
mediekanaler» med intensjon om tydeliggjøring av hva som legges ut hvor og når, og
hvem som gjør hva. Utkast reviderte retningslinjer sendes NIF info for gjennomgang,
deretter til utvalgets medlemmer. Det tas sikte på at denne prosessen skal være klart i
løpet av en måned (medio juni).
34.

Representanter Døves kulturdager Stavanger, 21.-23. oktober 2016
Vedtak: De viktigste dagene for stand er fredag og lørdag. Margareth, Ingvild og
Bjørn deler på oppdraget.

35.

Representant til Nordisk/Baltiske Sportsfestival på Åland
- Festivalen er avlyst -
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36.

Møte plan høst 2016
Vedtak: Møteplan for høsten
a. Fredag 30. september (i tilknytning til seminaret)
b. Lørdag 10. desember; utvidet møte kl. 10 -16 med julebord kl. 17.

Saker til orientering:
37. NDI sin rolle i forhold til NIFs Idrettsgalla, gjester og nominasjon.
a. NDI ønsker at NIFs Idrettsgallae blir tolket. Administrasjonen ble derfor bedt om snarest
mulig å utarbeide en sak til idrettsstyret, et forslag der det bes om at NIF i samarbeid med
NRK tilrettelegger Idrettsgallaen for hørselshemmede og døve.
b. NDI foreslår gode kandidater som særforbundene kan nominere.
c. Leder med følge og tolk gis anledning til lå være representert på Idrettsgallaen da dette er
en viktig arena å være representert på.

38. DM i Bowling Elverum
Leder orienterte om sin erfaring med tilstedeværelse på DM i bowling på Elverum.
a. Leder og Erik (Norges Bowlingforbund) følger opp denne saken sammen.
39. Fremdrift Rekrutteringsprosjekt
Ingvild orienterte om status.
Følges opp ved at høstens seminar vil ha rekruttering som tema.
40. Handlingsplan Deaflympics 2017, handlingsplan ettersendes
Det kan bli 9 utøvere (4 utøvere sist) fra 6 forskjellige grener.
Det avholdes samling i Samsun, Tyrkia, 17. – 21. juli 2016, der Margareth og Linda vil være
representert. Mer informasjon vil bli gitt på neste møte i september.
41. Eventuelt
a. Drøfting av NDIs rolle på Norges Døveforbund landsmøte vedrørende innstilling av
kandidat til ny leder. NDI kan kun svare for eget regelverk og representasjon.
b. NDIs håndbok: Margareth og Ingvild, i samarbeid med Linda, vil lage et utkast til neste
møte. Utkastet sendes ut i god tid før neste møte.

Møtet ble avsluttet kl. 1945.
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