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60. årgang

Bergen Døvesenter
har årsmøte
torsdag 19. mars 2020 kl. 18.00
i Døvesenteret

Dagsorden:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
12.

Åpning, med minnetale
Valg av møteleder og varamøteleder
Valg av to referenter
Valg av tellekorps på tre personer
Godkjenning av innkalling og saksliste
Årsmelding for år 2019
Revidert årsregnskap for 2019
Innkomne lovforslag
Andre innkomne forslag
Budsjettforslag 2020 til orientering
Valg, som ledes av valgkomiteen:
a) Styreleder - for ett år
b) To styremedlemmer - for to år
c) To varamedlemmer - for ett år
d) Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
e) Lovkomité på tre medlemmer
h) Valgkomité på tre medlemmer + to varamedlemmer

Det blir enkel bevertning til alle som skal delta på årsmøtet.

Årsmeldingen blir vist på storskjerm under årsmøtet.
Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent for 2019
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Bergen Døvesenter er 140 år den 30. mai 2020
Det er snart 140 år siden Bergens Døvstummeforening ble stiftet. En omtale i Budstikken nr 1, 2012, forteller om stiftelsen:
«Det var nære på at bergenserne skulle
stiftet sin forening allerede i 1875. Det var
en hørende, forstander (styrer) Niels Christian Waage på Bergens DøvstummeInstitut,
som stoppet den planen. De døve trengte
hans hjelp, men Waage mente at det var
for tidlig! Så ble det utsatt, og derfor er
Oslo Døveforening den eldste! Søren! - sier
bergenserne...
Martin Larsen,
døv skomaker.

Er dette sant? - Ja, på en måte er det
bekreftet, for den døve skomakeren Lars
Martin Larsen i Bergen skrev i 1875 til Lars
A. Havstad i Oslo og ba om opplysninger
om døveforeningen der, fordi det var planer
om å stifte forening i Bergen. Havstad
svarte at det ikke var forening i Oslo, bare
sykekasse for døve (fra 1873). Larsen kunne
altså ikke få hjelp fra Oslo. Så gikk han til
Waage, men måtte gi opp, "og aarene gik
uden forening".

Nestemann som forsøkte, var skomaker
Christian Teige. Han gikk omkring til de
døve og skrev liste over de som var interessert. Så ba de Waage om å få lokale til
møter på skolen. Da han sa ja, ble det holdt
stiftelsesmøte 30. mai 1880, og Waage ble
formann.»
Snart er det årsmøte, torsdag 19. mars
2020. Vi leser i formålsparagrafen at Bergen
Døvesenter har som fremste formål å
arbeide for at døve skal oppnå likestilling og
likeverd med de hørende som bor i Bergen
og ellers i Hordaland fylke. Videre heter det
at ”For å oppnå målsettingen skal styret og
de ansatte følge nøye med i utviklingen,
vurdere situasjonen og ta kontakt med
myndighetene og andre ansvarlige når
noe bør rettes på eller døves rettigheter er
truet”.
Programmet for 140 års jubileum er stort
sett klar. Lørdag 30. mai blir det jubileumsfest på Voss!
Rune Anda, daglig leder.

Engasjement som verdiskaper gjennom 140 år!
Christian Teige,
døv skomaker.

Bergen Døvesenter nærmer seg 140 års
jubileum og gjennom alle disse årene
har vi fått gjennomført mange gode
kampsaker, arrangementer og ulike sosiale sammenkomster som har betydd
mye for mange av våre medlemmer
takket være medlemmenes frivillige
innsats og deres gode engasjement.
En slik organisasjon som vi driver med,
er basert på frivillig innsats med et ideelt og allmennyttig formål der formålet
er å kjempe for medlemmenes egne
interesser. Engasjerte medlemmer
har ofte følelsesmessige tilknytningen
overfor organisasjonen og dens mål.
Hva er det som styrer engasjementet?
Jo - indre motivasjonen og samholdet
blant medlemmer styrer, tenker jeg. Vi
kan som regelmessig forvente å se et
resultat som vi kan ha store glede av
ved et senere tidspunkt.  
Medlemmene må få lov til å komme
med idéer som de føler entusiasme for
og er motivert til å yte for døvesenteret. Vi vil prøve å tilrettelegge slik at
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«drømmene» deres vil bli gjennomført.
Vi ønsker at Døves Hus skal være et
«levende miljø». Å se mennesket som
helhet og sammen med tegnspråk vil gi
trygghet og trivsel for de fleste, har vi
nok sett mange ganger.
Nå nærmer 140 årsjubileet, og feiringen finner vi på Hangurstoppen ved
Voss på selve bursdagen lørdag 30. mai
2020. Håper mange har anledning til
å komme for å feire 140 år med gode
mimringer fra gamle dager. Kom gjerne
i Døvesenter på torsdag 28. mai og bli
inspirert av ulike markeringer gjennom
alle årene som vår dagligleder Rune
Anda vil presentere. Disse to dagene
blir blant de siste oppgavene for Rune
som har sin siste arbeidsdag i denne
mai måneden før han kan få nyte pensjonisttilværelsen. Avskjeden hans vil
også bli markert.
Med vennlig hilsen
Edvard Rundhaug,
styreleder
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Årsmelding for
Bergen Døvesenter 2019
1 Bergen Døvesenter
Stiftet 30. mai 1880

1880-1912:
Bergens
Døvstummeforening
1912-1914:
De Døves Forening
i Bergen
1914-1965:
Bergens Døveforening
1965-2001:
Bergen Døveforening
2001-2020:
Bergen Døvesenter

2 Medlemmer

Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges
Døveforbund, FFO Hordaland og FFO
Bergen.
Det har som vanlig vært stor aktivitet i
døvesenteret hele året. Vi er glad for at
så mange engasjerte medlemmer frivillig gjør en viktig innsats for at arrangementer blir gjennomført.
De siste årene har døvesenteret investert mye i oppussing av lokaler i huset.
Denne gangen var fokuset også på lokalene i 3. etasje ettersom Kirkens SOS
flyttet ut våren 2018 etter å ha vært
leietaker i over 30 år.

Antall medlemmer pr. 31.12.2019:
Antall betalende medl. 339 (360 i 2018)
Det er Norges Døveforbunds landsmøte
som fastsetter størrelser på medlemskontingenten.

Følgende medlemmer
har gått bort siden
forrige årsmøte:
Madela Kalnes

(24.04.1940-17.03.2019)

Harry Stene

(26.01.1929-15.07.2019)

Grethe Johnsen

(18.10.1943-13.08.2019)

Anne Berg

(17.02.1931-04.12.2019)

Medlemstall
Medlemstall 1963-2019
år for år siden 1963:
1977: 337
1963: 191
1964: 219
1978: 341
1965: 224
1979: 344
1980: 365
1966: 224
1967: 235
1981: 366
1982: 358
1968: 251
1969: 265
1983: 351
1970: 294
1984: 422
1985: 420
1971: 309
1972: 310
1986: 436
1973: 322
1987: 400
1974: 294
1988: 377
1989: 337
1975: 300
1976: 294
1990: 326

Døvesenteret fremstår stadig som et
flott og prektig bygg – bygget i 1869
- som er med på å markere og opprettholde Kalfarets spesielle arkitektoniske
stil.
Det har som vanlig vært en del aktiviteter og utflukter for medlemmer i alle
aldersgrupper. I desember ansatte vi
en tegnspråkkonsulent, som i tillegg til
å ta seg av tegnspråkkurs også jobber
for barn og ungdom i samarbeid med
Døves Ungdomsklubb.

På www.doveforbundet.no opplyses det om
medlemskontingent for 2020:
0 - 31 år: 150 kroner
Fra 31 år og oppover: 300 kroner
Medlemspris for uføretrygende ble avsluttet
pr 1. januar 2014.

1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:

330
332
341
346
344
266
279
262
238
238
230
289
293
292
298

2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:

309
340
355
389
399
356
357
373
379
375
355
347
360
339
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3 Styret
Døvesenterets styre har etter årsmøtet 14.03.2019 bestått av følgende:
Styreleder:
Edvard Rundhaug
Nestleder:		
Ole Morten Rolland
Styremedl.:		
Alexander Kvalheim
			Tor S. Fiksen
Eva Vågen (fram til mai 2019)
			Nina Hammersland (valgt på ex. årsmøte 12.09.2019)
1. varamedlem:
Martin Skinnes
2. varamedlem:
Alireza Emami-Nejad
Daglig leder har fungert som sekretær
for styret. Styret har i 2019 hatt 10 styremøter og behandlet 167 saker (derav
2 styremøter og 29 saker før årsmøtet
14.03.2019).

Foran hvert styremøte fikk styret
tilsendt regnskap pr. slutten av foregående måned. Samarbeidet i styret har
som vanlig vært godt.
Helge Herland var vikar for daglig leder
januar-mars 2019.

Medlemsmøter/ekstraordinært årsmøte:
09.05: Ledermøte med representanter fra hver underavdeling/utvalg
12.09: Ekstraordinært årsmøte: Valg av et styremedlem 2019-21
og 140 års jubileumskomite.
10.12: Ledermøte med representanter fra hver underavdeling/utvalg
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4 Personalet

Rune Anda har siden 3. mars 2003 arbeidet i 100% stilling
som daglig leder

Z

Helge Herland 50% vikariat daglig leder fra januar til mars 2019.

a

Anita H. Norheim Tegnspråkkonsulent i 100% stilling, som også jobber som barne- og ungdomsmedarbeider. Fra og med 01.12.2019.

Z

Mariusz Gajewski 40% vaktmester - ansatt fra 09.03.2012

a

Z

Viveka Ramvik Utleieansvarlig (lønn: 10% av utleieinntekter)
- fra 01.04.2019

Zaneta Toczek  50% renholder (og servitør) - ansatt fra 01.09.2016

a

Firmaer som Bergen Døvesenter har nytte av:
Karlsdata v/Asle Karlsen. Firmaet har vært knyttet til administrasjonen som regnskapsfører (siden 1996). Ellers har administrasjonen
hatt god nytte av frivillige tjenester.

a

Datafryd (siden 2004) Registrert ved Egil Johansen.
IT-bistand i døvesenteret.

Z
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5 Revisorer

Statsautorisert revisor, Leif Steinbakk,
Steinbakk Revisjon AS, har revidert
regnskapene våre. Bilagsrevisor er

Hans Erik Tofte med Toralf Ringsø som
varabilagsrevisor.

Lovkomiteen, valgt på årsmøtet
14.03.2019 besto av Erling Jacobsen

(leder), Klement Våge og Kjetil Høgestøl.

Valgkomiteen, valgt på årsmøtet
14.03.2019: Arne Nesse(konstituert
som leder), Ida Sønsterud og Gabrielle
Kverneland. Varamedlem: Oscar Gerritsen. I tillegg til å ha ansvaret for valg,
skal komiteen også kontrollere om alle

som deltar på årsmøtet har vært medlem i 2019 og betalt kontingent, samt
levere stemmeseddel før de slippes inn
til årsmøtet i lokalet. De skal lede valget
på årsmøtet 19. mars 2020.

6 Lovkomiteen
7 Valgkomiteen

8 Eiendommen Kalfarveien 79
Formålet her har vært tiltak og areal
for ungdommer og tegnspråk kurs. Mye
arbeid er lagt inn i 2019 og vaktmester
ble engasjert i 100% stilling for en periode mens arbeidet pågikk.

Døves menighet kjøpte
tomten i Kalfarveien med
tanke på å bygge ny døvekirke i Bergen. På tomten
sto et gammelt, fallferdig
hus.
Bergen Døvesenter
kjøpte huset og litt av tomen av Døves menighet
i 1985 for kr 350.000.

Eiendomsutvalget er nå i andre periode
etter navnebytte og mandat endringer.
Deres arbeid er rådgivende for styret i
Døvesenteret. Utvalgets medlemmer
er oppnevnt av styret og har bestått
av Ole Morten Rolland (leder), Gunnar
Hansen og Egil Johansen. På utvalgets
møter deltar også vaktmester, og om
de ønsker også daglig leder og styreleder.
Utvalget har hatt tre møter i løpet
av året og løst en del mindre saker
gjennom e-postkontakt. Det har vært
gjort store bygningsmessige tiltak i
året, vaktmester har vært engasjert i
større prosjekter ved siden av arbeidet
med løpende vedlikeholdsarbeid – det
var opprinnelig planlagt maler arbeid
av fasaden utvendig. Men er utsatt til
2020 etter oppsigelse av avtale med
valgt leverandør.
Eiendomsutvalget har engasjert seg i
3 etasje etter midler fra Riebers legat.
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Det har vært mye diskusjoner om ulike
løsninger som utvalget og styret måte
avgjøre løpende. Det er fortsatt en del
arbeid som gjenstår i 2020. Men vi ser
frem til et godt oppusset og utstyrt 3.
etasje blir tatt i bruk 2020.  
Utvalget er fortsatt bekymret for at den
gamle portnerboligen (vaktmesterhuset) står til nedfalls med fare både for
mennesker og biler. Det er Døvekirken
som eier huset, men vi mener det må
et samarbeid mellom kirken og Døvesenteret til for å rehabilitere huset og
bruke det til noe nyttig. Det har vært
møte med kirken og døvesenter i vår
2019. Alle var enig noe må gjøres, men
midler til å ta tak i dette må avklares
først. Det har ikke vært noen flere møter utover 2019 pga. sykdom.
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9 Utleie av lokaler

I 2019 har døvesenteret hatt følgende
leietakere/utleie:
353.772 Nubben Barnehage
25.000 Norsk Døvehistorisk Selskap
6.000 Datafryd
396.121 Utleievirksomhet
På grunn av økende utleievirksomhet
foreslo man på organisasjonsseminar

10 Fondsstyret

11 Kurs

Kapitalfondet har hatt 4 møter i 2019,
ellers har vi holdt jevnlig kontakt på
Messenger. Det er kjøpt og solgt fond
gjennom året. Informasjon om porteføljen pr 31.12.19 finnes i eget vedlegg til
Budstikken. Markedet har vært preget
av mye støy rundt handelsforhandlinger
mellom Kina og USA og svakere utsikter
for global vekst. Til tross for dette har
markedet krøpet oppover. Kapitalfondet
Kurs
Visjonskurs for tillitsvalgte
Tegnspråk nybegynnere våren
Tegnspråk viderekomne våren
Tegnspråk nybegynnere høsten
Tegnspråk nybegynnere høsten
Tegnspråk viderekomne 2 høsten
Tegnspråk viderekomne 3 høsten
Matlagingskurs høsten

høsten 2012 om at døvesenteret ansatte en som skulle ha ansvaret for utleie,
deriblant ta imot og vise rundt i lokalene, svare på spørsmål m.m. Styret
godkjente det og ansatte egen utleieansvarlig fra og med 01.01.2013.
Lønn til utleieansvarlig har hele tiden
vært: 10% av utleie-inntektene.

hadde pr 31.12.19 investert totalt kr
1,77 mill. i ulike fond og verdiøkningen
har vært på ca 326.000 i 2019. Vi har
ca kr 700.000 disponibelt for ytterligere
investeringer.
Styret har bestått av Kjetil Høgestøl
(leder), Erling Jacobsen, og Ole Morten
Rolland (senterstyrets representant)
med Tore Birkeland som varamedlem.

Lærer
Timer Dager Deltakere
Edvard Rundhaug
20
3
20
Olav Finnesand
30
10
8
Anita H. Norheim
30
10
8
Britt Merete Schöder
30
10
8
Olav Finnesand
30
10
10
Anita H. Norheim
30
10
7
Anita H. Norheim
30
10
4
Michelle
18
6
5

I desember 2019 begynte Anita H. Norheim i 100% stilling som tegnspråkkonsulent, der hun også underviste i tegnspråk. I hele desember gav hun en time gratis
lynkurs i tegnspråk til ansatte ved 30 ulike steder i Bergensområdet, de fleste fra
butikker (se lenger bak i bladet).
Anita H. Norheim.
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12 Gaver / oppmerksomhet
Som vanlig gis det oppmerksomhet til
våre medlemmer (gavekort à kr 350)
som fylte runde år (50 år, 60, 70, 75, 80,
85, 90, 95).

Vi deltok i feiring av Døvekirkens 125
års jubileum, Bergen Døvekirkes 30 års
jubileum og Kirkens SOS' 40 års
jubileum, med gaver.

Vi minnet også våre bortkomne medlemmer med bårekrans/-bukett og
siste hilsen fra døvesenteret. Gaver og
oppmerksomhet fra døvesenteret kom
på tilsammen ca kr 18.000.

Gave til Madagaskar 2019 (konto opprettet av Bergen Døvesenter i 2012):
Det kom inn kr 57.100 i løpet av 2019,
hvorav kr. 50.000 ble overført til Døveforbundet på Madagaskar.

13 Vanlig samlingskveld i døvesenteret - torsdager i 2019
Februar:
21. to: Forskning på tegnspråk v/Lindsay og Torill, Trondheim.
Mars:
07. to: Bergen Døves Idrettsklubb har årsmøte.
BDUK arrangerer spillkveld i kurslokalet.
14. to: Bergen Døvesenter har årsmøt.
Mai:
02. to: Quiz, premie: 2 billetter til Brannkampen 16. mai.
09. to: Åpent ledermøte i storsalen.
23. to: Ungdomsklubben har spillekveld på loftet fra kl. 17 og utover kvelden.
Juni:
06. to: Medlemsmøte med rapport fra Norges Døveforbunds landsmøte.
20. to: Grillkveld – siste åpningskveld før sommerferien.
August:
29. to: Valgdebatt i døvesenteret kl. 18.00-21.00 (kommunevalg 9. sept).
September:
12. to: Ekstraordinært årsmøte kl. 18:00: Valg på et styremedlem 2019-2021.
Så diskusjon om Døvesenterets 140 års jubileum 30. mai 2020.
Deretter foredrag kl. 19: Emilo fra Danmark forteller om kjønnskifte
26. to: Erik Lundqvist forteller om «Metoo – om grensesetting/kultur/kjønn».
Oktober:
03. to: Niels Kristensen, den nye forbundslederen, presenterte seg.
24. to: Merete Karlsen med temaet «Mitt liv fra døv til døvblind».
November:
14. to: Juliane Rolfsvåg forteller om seg selv.
21. to: Sonja Myhre Holten fra Språkrådet om jobben og språkloven.
Desember:
05. to: Beast/BDUK/Seniorgruppen arr. juleverksted i døvesenteret kl. 16-19.
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14 Diverse saker

vet, og meldte at det ikke var behov for
å fortsette med det.
* Visjonsseminar 19.-21. januar 2019
Mye av tiden ble benyttet til å fokusere
på framtidige aktiviteter for barn og
unge (med Ungdomsklubben og Beast),
og også for andre grupper. I tillegg
diskuterte man hva lokalene i 3. etasje
i døvesenteret kan brukes til. (Det
var også egen kveld med ide-dugnad
i storsalen fredag 15. mars 2019 der
medlemmene kom med ulike forslag
til aktiviteter i 3. etasje, samt forslag til
hva etasjen skulle hete.)
* Kulturarealplan 2019-2030
Bergen kommune utga heftet "Kulturarenaplan 2019-2030" på 100 sider. Før
det var innholdet ute på høring i august
2018. Bergen Døvesenter med sitt
kulturhus var ikke nevnt noen sted. Der
ble følgende ord fremhevet: "universell
utforming" 9 ganger, "tilgjengelighet"
15 ganger, men ikke noe om "døve",
"hørselshemmede" eller tegnspråk".
Vi kommenterte det - og fikk støtte fra
Kommunalt Råd for funksjonshemmede i Bergen. Da det endelige heftet kom
ut i april 2019, kom det eget avsnitt om
"Døves kulturhus" på side 74.

Diverse spill i 3. etasje

Solholmen 30. august
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* Brann Stadion - tolking
I samarbeid med Sportsklubben Brann
ble det gjennomført prøveprosjekt med
tegnspråktolk. Det ble gjort to ganger
før sommeren 2019. Tilbudet ble godt
markedsført i sosiale medier. Blant
døve fotballtilhengere - også blant de
som hadde egne sitteplasser på stadion
- var det ikke særlig interesse for det. Vi
takket Sportsklubben Brann for initiati-

* Døves Hus er 150 år
I 12019 var det 150 år siden (1869) huset vårt ble bygget Bergen Døvesenter
kjøpte huset av Døves menighet i 1985.
* Valgdebatt 29. august
og om døve på sykehjem
29. august 2019 var det valgdebatt med
tilsammen 71 personer i storsalen, der
det blant annet ble tatt opp tema om
døves rett til plass på tegnspråklig sykehjem. Vi kan ikke slutte å si at det er viktig å invitere politikerne til valgdebatt i
døvesenteret, ikke minst for å stille dem
spørsmål som er viktig for oss, som da
bidrar til at de får bra innblikk i problemstillinger. Erfaringen har vist at det har
kommet godt med i det videre arbeidet
for å få døves ønsker igjennom. Denne
gangen var døves plass på tegnspråklig
sykehjem en av de viktigste sakene. Slik
det er i dag har en del eldre døve ikke
tilgang til tegnspråk på sykehjemmet, og
får stort sett bare beskjed på papir om
når de skal få mat eller medisiner. Døve
og hørselshemmede ønsker å bestemme selv om hvilke sykehjem de skal
bo på, helst der hvor det er flere døve
og hørselshemmede, og ansatte som
behersker tegnspråk. Anne Brit Reigstad
fra Senterpartiet som deltok i debatten,
sa da debatten var over, at hun ønsket
å komme og prate med Bergen Døvesenter om sykehjem. Det ble det ordnet
og møtet fant sted i Bergen Døvesenter
allerede 6. september, der det ble diskutert sammen med stortingsrepresentant
Kjersti Toppe om "Døves rett til plass på
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14 Diverse saker (forts.)
tegnspråklig sykehjem". Kjersti Toppe
tok opp dette temaet under Stortingets
spørretime 15. januar 2020.
* Solholmen 30.08
54 medlemmer deltok på tur med veteranbåten Vestgar til Solholmen med
havets bord i et stort partytelt der. Det
ble også tid til quiz.
Uttalelse fra Bergen
Døvesenter og 116 andre
finner du på denne
siden:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/spraklov/
id2664141/?expand=horingssvar

Julebord 14. desember, arrangert av Beast og Bergen
Døvesenter.

* Kommentar til Språkmeldingen
Bergen Døvesenter mottok høringsutkast til språkmeldingen i slutten av
august 2019. Blant mange andre, har vi
også sendt vår uttalelse. Det ble på fire
sider, men oppsumeringen lyder: TAKK
for en språklov som fastslår norsk tegnspråks offisielle status! Den er av enorm
symbolsk betydning, og viser at staten
har et ansvar for å styrke og fremme
norsk tegnspråk. Bergen Døvesenter vil
jobbe videre for et samfunn der det å
være tegnspråklig ikke skal være til hinder for å leve aktive og selvstendige liv.
* Lysfesten
For 8. år på rad har Bergens Tidende
sørget for å få tegnspråktolker på plass
under lysfesten på Festplassen. Denne
gangen fant det sted lørdag 23. november kl. 16.00-17.00, med kanskje
nærmere 30.000 deltakere rundt Lille
lungegårdsvann, og sannsynligvis omtreng 50 døve til stede. (BIldet under.)

Prøveprosjekt med tolk på Brann Stadion.

Grillkveld torsdag 20. juni.
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15 Avdelinger og andre grupper
A) Bergen Døves Ungdomsklubb (stiftet 25.10.1962)
Styret i 2018/2019
Leder:
Alexander Kvalheim
Nestleder:
Anne Lise Grønstad
Sekretær:
Andrea Ulrikke Strand
Kasserer:
Marte Hove Haugen
Styremedlem:
Marie Cecilie Gaustad
Styret i 2019/2020
Leder:
Alexander Kvalheim
Nestleder:
Marie Cecilie Gaustad
Sekretær:
Anne Lise Grønstad

Ungdomsstyret i 2019 bestod av 5 personer som ble utvidet året før (2018),
og vi er veldig fornøyde med antall
styremedlemmer. Vi ønsket fortsatt en
ungdomskonsulent, og det ble ansett
som en seier for oss da vi ved slutten
av årgangen fikk vite at Bergen Døvesenter har skaffet seg en tegnspråkkonsulent. I tillegg er loftet nyoppusset
med ungdomslokaler (hurra!), og vi ser
veldig fram til å endelig ha et arena for
tegnspråklige ungdommer på Bergen
Døvesenter.
Årsmøtet gjennomførte en vedtektsendring som ga en ny paragraf om
styret: "flertall av styremedlemmer må
være døve/hørselshemmede. Styreleder skal være døv/hørselshemmet".
Det var for å unngå forvirring senere om det skulle være ønskelig med
hørende inn i styret. Medlemmene var
også positive til at vi skal gjennomføre fast møtested en gang i måned på
loftet i 2020.
Aktivitetene som ble gjennomført i
2019: Kino, skøyting, sosialkveld, go

kart, spillkveld, helgetur til København,
fangene på fortet, juleverksted i samarbeid med BEAST og seniorgruppen.
BDUK var med på tre get-organized
seminarer som hadde et mål om å styrke kunnskap om organisasjonsarbeid.
Styret syns det var veldig inspirerende
og lærerikt.
København-turen var vellykket med
12 ungdommer. Bergen Døvesenter ga
økonomisk støtte til turen, som gjorde
det mulig for oss å besøke ungdomsklubben Absalon i København. Vi dro
også på tivoli i København. Vi var ikke
så heldige med været i første delen av
helgen, men solen kom fram til slutt.
Et gruppebilde av alle som ble med
til København. Fra høyre bak: Marie
Cecilie Gaustad, Andrea Ulrikke Strand,
Johanne Tofte Grønseth, Marioly Ivon
Henriquez Blazquez, Marie Holst, Giorgio Marsano, Celine Nord Tøkje, Marte
Hove Haugen og Alexander Kvalheim.
Fra høyre framme: Aksel Bjørke Uinge,
Olav Kyle Finnesand og Biniam Seyoum.

Kasserer:
Marte Hove Haugen
Styremedlem:
Sondre Holgersen

Fra venstre: Marte Hove Haugen, Alexander Kvalheim, Sondre Holgersen, Marie Cecilie
Gaustad og Anne Lise Grønstad.
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15 Avdelinger og andre grupper (forts.)
B) Bergen Døvesenters Seniorgruppe (opprettet 19.03.1973)
Styret 2019-20
Valgt på årsmøtet
7. mars 2019

Leder/sekretær:
Ingunn S. Herland
Nestleder:
Arne Nesse
Sekretær:
Norunn Kalvenes
Kasserer:
Hans Erik Tofte
Styremedlem:
Birgit T.Karlsen
Varamedlem:
Frode Bjånesøy
Bilagsrevisor:
Toralf Ringsø
Vararevisor:
Gunnar Hansen
Hovedrevisor:
Bergen Døvesenter
Valgkomite:
Astrid Tokle
Gerd Berit Ersland
Elin Buanes

Som tidligere, har våre treff vært åpne for
ikke bare medlemmer av Bergen Døvesenter, men også ikke-medlemmer. Seniortreff
ble holdt hver torsdag hele året, unntatt
påske, sommer og jul. Vi har hatt variert
program, en del korte foredrag, filmklipp,
informasjon og en del besøk av døve skolebarn, foreldre, tolkstudenter o.a.
Av og til har vi hatt litt trim – lett gymnastikk, som regel ledet av Ingunn S. Herland.
I november deltok Ingunn S. Herland, Arne
Nesse og Norunn Kalvenes på instruktørkurs i «Sterk og stødig» hos Frisklivssenteret, samme sted som Rådgivningskontor for
hørselshemmede. Formålet er å bruke det
de har lært, hos oss, til enkle trimøvelser.
Vi har vært noen fra seniorgruppen som
regelmessig har besøkt de døve beboerne
på Konows senter på mandags-formiddagene i 1. etasje, til hyggesamvær med
beboerne. På torsdagene har vi ordnet det
slik at både rullestolbrukere og andre som
trenger hjelp (ledsagere) har kommet til og
fra våre treff.
Samarbeidet med Konows Senter er
viktig, spesielt med tanke på beboernes
ve og vel. Vi har blant annet vært i kontakt
med Bergen kommune for å be om ekstra
ansettelse, for å gi enkelte beboere bedre
livskvalitet.
På våre treff har vi hatt en del foredrag,
men mest informasjon om hva Bergen Døvesenter driver med, og om styrets planer.
Noen spørrekonkurranser har vi også hatt,
og «Bit for bit, Bilde for bilde». Det er holdt
en del korte foredrag:
* 5. september var det foredrag om vitaminer og vaksiner.
* 3. oktober hilste vi på NDFs nye forbundsleder, Niels Kristensen.
* 24. oktober fikk vi besøk av døvblinde
Merete Karlsen, som fortalte om sitt liv

fra å være døv til å bli døvblind.
* 7. november hilste vi på prosjektkoordinator Arash Bagharzadeh fra Norges
Døveforbund
* 14. november fikk vi besøk av lederen i
Døves Ungdomsklubb, Alexander Kvalheim, som fortalte om sitt liv, og om
arbeidet med ungdomsklubben.
* 21. november var Sonja Myhre Holten,
tegnspråkrådgiver i Språkrådet, hos oss og
fortalte om hennes arbeid og litt om den
nye språkloven.
To ganger i høst hadde vi moro med
bowling i Vestkanten på Loddefjord.
Det var juleverksted torsdag 5. desember
der vi samarbeidet med både Ungdomsklubben og Beast. Elin Buanes som en
av instruktørene. Det kom 56 personer til
juleverkstedet!
Tirsdag 7. mai besøkte vi Rådgivningskontor for hørselshemmede, som hadde
flyttet fra Engen til Damsgårdsveien. Ca. 20
personer hadde funnet veien dit.
Den store turen i 2019 gikk til Loen 20.-21.
mai, med leid buss. Der møtte vi også døve
fra Møre og Romsdal Døveforening. Vi fikk
kr. 9000 fra Døves venners felleslegat samt
nesten kr. 20.000 fra gaven etter Marta
Ringsø til Loen-turen.
Noen av oss som har bil, har bistått med å
hente og bringe noen av våre medlemmer
til og fra seniortreffene, og fått dekket kilometergodtgjørelse fra NDF via BDS.
På høsten hadde vi julelotteri. Vi fikk
flotte gevinster fra Liv Johansen (strikkede
genser, votter, sokker, duk – og fruktkurv
fra Signo Dokken, ørret fra Lerøy Seafood
på Austevoll, og 3 gavekort fra Fjordline
(danskebåten). Det var trekning i forbindelse med seniorgruppens julebord torsdag
12. desember.
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15 Avdelinger og andre grupper (forts.)
C) BEAST - Bergens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige forum

(stiftet 10.09.2006 - innlemmet i BDS 25.09.2007)

Styret 2019 – 2020
Dette styret ble valgt på
årsmøtet 13. september
2019 på Bergen døvesenter
Styreleder:
Fredrik Fjellaker
Nestleder:
Johanna Carlsson
Sekretær:
Tanja Henriksen
Styremedlem:
Beate Eng
Sondre Holgersen
Fra venstre: Tanja Henriksen, Sondre Holgersen, Fredrik Fjellaker, Beate Eng og Johanna
Carlsson.

Klubbens formål er
A. å sosialisere tegnspråk-brukere (1),
tolkestudenter,
tolker og andre
interesserte (2).
B. at det skal være
tilgjengelig for
alle
C. å skape et godt
miljø for tegnspråk-brukere,
tolkestudenter,
tolker og andre
interesserte.

BEAST er et akademisk tegnspråkforum
som er en underavdeling av Bergen
Døvesenter. BEAST holder til i Bergen
og fremmer et sosialt tilbud for tegnspråkbrukere, tolkestudenter, tolker og
andre tegnspråkinteresserte. Det blir
arrangert treff der målet er å synliggjøre tegnspråk og ta språket i bruk.
TS- Treffene blir arrangert på tirsdager
hos Hector Hybel.Vi har også tilbudt
på alkoholfritt treff på torsdager, men
dessverre er det få oppmøte på torsdager. Så, vi har lagt på is på torsdag-treffene i ubestemt tid.

D. å tilby fritids
aktiviteter

Oppmøte på treff 2019:
Fra dette styret overtok 13. September 2019 har oppmøtetallet på treff
blitt mellom om 25-35 personer. Som
forventet.

E. å øke tegnspråk-kunnskap

På TS-festene var det også godt oppmøte av døve, noen tolkestudentene.
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Vi har åpnet igjen TS-middag, som
BEAST har gjort før. Det skjer en gang i
annenhver måned. Vi fikk tilbakemelding positivt på det. Vi vil fortsette med
dette.
Arrangement 2019
I tillegg til tirsdagstreff, arrangerer
BEAST en rekke aktiviteter i løpet av år
2019; Halloween, fløyen-turen og TSmiddag og julebord.
En av de store begivenhetene i 2020
skal vi ha hytteturen på Kvamskogen.
Hvor der vi leier en stor hytte for oss og
har ulike sosiale og aktiviteter der.
Oversikt over arrangement i løpet av
2019
Årsmøte, Fløyen-turen, Halloween-fest
på Sjenerøs Bar, TS-middag på Inside
burger og julebord i døvesenteret.
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15 Avdelinger og andre grupper (forts.)
D) Museumsutvalget (opprinnelig Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap, stiftet 07.05.1992,

endret til Bergen Døvesenters Museumsutvalg  12.02.2008)
Følgende klubber ligger i
”dvale”, og ble aldri formelt
oppløst:
* Døves Kvinneklubb
(stiftet 13.10.1902)
Lagt på is i 2011,
siste leder: Marta Ringsø
* Døves Sjakklubb
(stiftet 25.01.1946)
Lagt på is i 1989,
siste leder: Kurt Oksnes
* Døves Bridgeklubb
(stiftet 03.02.1969)
Lagt på is i 2002,
siste leder: Roger Lygre
* Døves Motorklubb
(stiftet 20.01.1982)
Lagt på is i 1993,
siste leder: Kåre Neeraas

Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk
Selskap (NDHS) vedtok på sitt årsmøte
2008 å endre navn til Bergen Døvesenters Museumsutvalg i 2008.
Leder:
Kasserer:
Sekretær:

Rune Anda
Åge Lauritzen
Thorbjørn J. Sander

Døvemuseet i annen etasje ble som
vanlig flittig besøkt, både av enkelpersoner som ønsket å ta en titt på museet, og av grupper som var i døvesenteret i forbindelse med seminar, kurs eller
andre arrangementer. Gjesteboken i
museet vitner om det (men ikke alltid
vi husket på å be gjestens å skrive i den
boken).

Museumsutvalget har også i løpet av
året kjøpt noen "døvebøker", blant annet tre bøker om døve tryllekunstnere i
verden, skrevet av amerikaneren Simon
Carmel (som var i Bergen for noen år
siden og holdt foredrag). Vårt medlem,
Solomon, er nevnt i en av disse bøkene
blant 184 andre døve tryllekunstnere.
Kontoret til Thorbjørn Johan Sander (og
som leies av Norsk Døvehistorisk Selskap) inneholder mange "døve" bøker,
der de aller fleste bøkene tilhører Sander selv + bøker som han eller NDHS
fikk i gave av andre.
Noen av våre medlemmer har døvebøker hjemme, og ønsker å gi dem til
framtidig døvebibliotek som snart blir
åpnet i 3. etasje.

* Døves Fotoklubb
(stiftet 07.01.1985)
Lagt på is i 1994,
siste leder: Kurt Oksnes
* Døves Dataklubb
(stiftet 22.10.1990)
Lagt på is i 1996,
siste leder: Kjetil Hestnes
Døvblittseksjonen (stiftet
26.08.1983) ble formelt
oppløst på deres årsmøte
4. mars 2013.
CI-gruppen (stiftet
01.01.2012) ble vedtatt
oppløst på deres årsmøte
28. januar 2017.

I 2019 planla vi å forberede det ene tårnet i 3. etasje til "Døvebibliotek". Nå er biblioteket
klar! Vi har selv en del bøker, og har fått en del fra medlemmer og andre, og trenger flere.
Alle som gir bøker til biblioteket, vil få sitt navn klebet inn i bøkene.
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15 Avdelinger og andre grupper (forts.)
A) Bergen Døves Idrettsklubb (stiftet 29.10.1905)
Bergen Døves Idrettsklubb er tilsluttet
Norges Idrettsforbund (NIF).
I NIFs regelverk, §10-1 b) står det at
laget må være selveiende og fritt
stående med utelukkende personlige
medlemmer.
Døves Idrettsklubb fører sine medlemmer inn i KlubbAdmin i databasen

hos Norges Idrettsforbund. Klubben er
derfor ikke lenger en underavdeling av
Bergen Døvesenter.
Bergen Døvesenter og
Bergen D
 øves Idrettsklubb
ble enige om denne avtalen,
som ble signert 14.11.2019:

Bergen Døves Idrettsklubb har siden stiftelsen 29.10.1905 vært underavdeling
av Bergen Døvesenter.
Fra og med 01.01.2015 ble automatisk medlemsavtale mellom BGDS og BDIK
avsluttet da BDIK er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) og fungerer som en
selvstendig lokal idrettsorganisasjon.
1
BDIK har gratis kontor og benytter
styrerom og storsalen til ulike møter
hos BGDS vederlagsfritt.
2
BDIK kan gjennomføre arrangementer
(fest o.l.) i huset der det er inngangspenger. Lokalet kan BDIK låne gratis
mot at klubben sørger for at BDIKs
medlemmer som også er medlem av
BGDS får redusert inngangspris i forhold til BDIKs medlemmer som ikke
er medlem av BGDS.
3
BDIK deltar på ledermøtene der underavdelingene, utvalg og komiteen
blir innkalt til.
4
BDIKs styre signerer taushetserklæringen på lik linje med alle andre
tillitsvalgte i BGDS, selv om BDIK har
egen taushetserklæring fra NIF.
5
Inntil BDIK ble løst ut som
underavdeling av BGDS:
Alle protokollene, kassabøker, bilder, utstyr tilhører BGDS. Hvordan
man skal forvalte Idrettsklubbens
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eiendeler, herunder fondsmidler i
tilfelle oppløsning, kommer vi tilbake til senere.
6
BGDS kan ansette en person som
også kan jobbe for BDIK (for eksempel barne-, ungdoms- og idrettskonsulent).
Hvordan stillingen kan finansieres,
kan det avtales mellom BGDS og
BDIK.
7
BGDS er med i arbeidet for en «Trygg
organisasjon». Dersom det foreligger
avgjørelser mht suspensjon/eksklusjon, og er den suspenderte/eksklurende person også medlem av BDIK,
skal BDIK følge vedtak som blir gjort
hos BGDS.
8
Alle BGDS medlemmer får samme
tilbud som andre passive medlemmer
i BDIK til bl.a. idrettstilbud og andre
arrangementer.
9
Begge parter kan møtes for å drøfte
eventuelle endringer av avtalen, ved
behov.
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16 Nubben Barnehage
Nubben Barnehage AS eies 100 prosent
av Bergen Døvesenter og er største leietaker i huset. Barnehagen leier kjelleretasjen, storsalen, samt kontor i 2.etasje.
Barnehagen hadde 38 barn pr 31.12.18
og sysselsatte 10 årsverk. Egenkapitalen
var kr 1,3 millioner og byggelånet, som
døvesenteret kausjonerer for, var på kr
2,3 millioner. Resultatet for 2018 kom
på minus kr 557.

Lekeplass for Nubben Barnehage, som de
leier av Døves menighet.

Årsregnskapet for 2019 er i skrivende
stund ikke klart, men økonomien er
solid. Våre dyktige ansatte skaper en
god og trygg hverdag for barna, og de
og foreldrene er godt fornøyd med
tilbudet de får.
Styret har i 2019 bestått av:
Kjetil Høgestøl (styreleder),
Edvard Rundhaug (styremedlem)
Ann-Iren H. Bjørndal (ansattes representant). Styrer i barnehagen er Karin L.
Gaupset.

Kjetil Høgestøl mottok blomster under
innvielsen i 2008. Han har vært leder i barnehagens styre helt siden starten. Hans far,
Leiv, var prosjektleder da kjellerlokalene ble
bygget om til barnehage.

17 Våre forbindelser

Døves Menighet
har egen døvekirke i Kalfarveien 77. De
kjøpte tomten i 1984 med tanke på å
bygge ny døvekirke i Bergen. Kirken ble
innviet 10. desember 1989. De feiret 30
års jubileum med gudstjeneste og kaffe
og kaker søndag 8. desember 2019.
Det gamle huset (sveitsisk villa) fra 1869
solgte menigheten til Bergen Døvesenter i 1985.
I desember 2019 ansatte vi en tegnspråk-konsulent, som også skal jobbe
med aktivitetstilbud for barn og ungdom i samarbeid med Bergen Døves
Ungdomsklubb. Her inngår også samarbeid med barne- og ungdomsarbeidet i
Døves menighet:

siste flyttet inn 1. juli samme år). Og 3.
desember 2002 ble det nye bygget til
Signo Konows Senter innviet.
Området ble ofte kalt for "døvelandet",
der menighetens opprinnelig tomt ble
godt utnyttet. I Døvekirkens underetasje er det fem kontorer + et stort aktivitetsrom (tidligere brukt til skolefritidsordningen - SFO - i samarbeid med
Hunstad skole). I 2016 var dette lokalet
brukt også til Bergen Døves Ungdoms
klubb sine aktiviteter.

Senere ble tomten delt opp og første
innflytter til Signo Konows Senters nye
bofellesskap skjedde 22. mai 1995 (den
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18 Våre forbindelser (forts.)
Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede (H.F.H.)
Det ble opprettet en klasse for hørselsskadde barn ved Møhlenpris skole i
1959. (Skolen for hørselshemmede)
Det eksisterer regnskap for ”Støtte- og
foreldrelaget for hørselsskadde barn”
fra 1961. En kan derfoxr gå ut fra at
Støtte og foreldrelaget for hørselsskadde barn har vært aktiv i store deler
av 1960. (Kan nok ha blitt opprettet i
1959 i forbindelse med opprettelsen av
klassen.)

Det viktigste formålet H.F.H. har, er å
skape kontakt mellom familier. Mange
av deres voksne medlemmer som har
hørselshemmede barn, opplever at det
å være sammen med andre, som er i
samme situasjon, fungerer godt. Sam
tidig knyttes gode kontakter mellom
barn og foreldre. H.F.H. har medlemmer som har erfaringer innen de fleste
problemer som knyttes til hørselshemninger.

H.F.H. er en interesseorganisasjon for
foreldre i Hordaland/Sogn og Fjordane,
som har hørselshemmede barn (døve,
tunghørte eller ci-opererte). Laget
arbeider for egne barns rettigheter
overfor skolemyndigheter og andre
offentlige organer/etater.

Rune Eng var leder i foreldrelaget i
2019. De andre i styret: OLav Dahl
(nestleder), Monica Kindt (kasserer),
Ørjan Einmo (styremedlem), Espen
Dåvøy (styremedlem) og Astrid Kamilla
Røliaunet (styremedlem).

HLF Bergen
er en organisasjon for hørselshemmede der de aller fleste nyttiggjør seg
hørselsrest (høreapparat / CI). Noen
av Bergen Døvesenters medlemmer er
også medlem i HLF Bergen. Lederen er

Tolketjenesten i Hordaland
Bergen Døvesenter ansatte egen tolketjeneste fra 1. september 1986. Men
før det ordnet døvesenterets egen sosialsekretær med å skaffe tolk til døve
som hadde behov for det. Se ellers statistikk fra 1991 til høyre. Fra 1. januar
1994 ble tolketjenesten organisert som
en del av hjelpemiddelsentralen. Målet
var en landsdekkende tolketjeneste og i
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Ellinor Hjørnevik. I 2019 var HLF Bergens Matthias Viktorsson hørselshemmedes representant i Kommunalt Råd
for funksjonshemmede med Rune Anda
(døves representant) som varamedlem.

1997 hadde alle Hjelpemiddelsentralene i landets 19 fylker etablert tilbud om
tolketjeneste (nå NAV).
Vi har hatt god kontakt med tolke
tjenesten og har hatt god service mht
bestilling av tolk til egne møter og til
foredrag o.a. Alle våre bestillinger ble
imøtekommet.
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19 Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen

20 Aksjer

Kontoret flyttet i 2019 fra Teatergaten
41 i Bergen sentrum til Frisklivs- og
mestringssenter i Damsgårdsveien 40.
Mary Ann Grønås er daglig leder og
jobber sammen med konsulent Eva
Vågen.

På Rådgivningskontor for hørselshemmede kan du spørre om:
* Dine alminnelige rettigheter som
bosatt i Bergen kommune (helse- og
sosiale tjenester, andre kommunale
tjenester…)

Bergen Døvesenter har – som vanlig
- hatt god kontakt med rådgivningskontoret gjennom hele året. En del
av arbeidet som vi tidligere gjorde for
hørselshemmede, har rådgivningskontoret overtatt - som har både personale
og kompetanse på mange områder og
likeså har de gode forbindelser/nettverk i hjelpeapparatet.

* Dine rettigheter som hørselshemmet/syns- og hørselshemmet (tekniske
hjelpemidler, trygderettigheter, tolk- og
ledsagertjeneste, arbeid, opplæring,
attføring…)
* Hjelp til å få kontakt med hjelpeapparatet
* Hjelp til å skrive brev og søknader.
Rådgivningskontor for hørselshemmede
samarbeider med det alminnelige hjelpeapparatet for å gi deg et godt tilbud.

Pr. 31.12.2019 har Bergen Døvesenter følgende aksjer:
* 1.000 aksjer i Nubben Barnehage AS
* 4 aksjer hos A2G Gruppen (tidligere
(opprettet i 2008) a kr 100
«Åstvedt Industrier») a kr 500

21 Norges Døveforbund (www.doveforbundet.no)
Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF).
Noen av våre medlemmer har eller har
hatt tillitsverv i NDF:
* Erling Jacobsen og Helge Herland fra
BDS er med i NDFs kontrollkomite
* Erling Jacobsen fra BDS var 1. møteleder under NDFs landsmøte 30. mai
- 2. juni 2019
* Alexander Kvalheim fra BDS ble valgt
som 1. varamedlem i NDFs styre
2019-2022.

Bergen Døvesenter har fått økonomisk
støtte fra forbundet til kurs, foredrag og
andre tiltak. Noen av våre medlemmer
har deltatt i kurs i regi av NDF.
Med over 300 medlemmer kan Bergen
Døvesenter delta med 4 representanter
på Norges Døveforbunds landsmøte.
NDFs styre har utpekt Camilla Høiberg
som NDFs kontaktperson for Bergen
Døvesenter.
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22 Representasjon
Repr. for senterstyret i Kapitalfondets styre:...... Ole Morgen Rolland
Nubben Barnehage............................................ Edvard Rundhaug
Ledermøter:....................................................... Edvard Rundhaug og Rune Anda

NDFs landsmøte 31. mai-2. juni (bildet over):....
		
		
		
NAV Hjelpemiddelsentralens Områdeutvalg:	����
Kommunalt Råd for Funksjonshemmede:	���������

Edvard Rundhaug
Alexander Kvalheim
Thea Haugen
Rune Anda
Erling Jacobsen
Rune Anda (vara for
Matthias Viktorsson fra HLF)
Brukerråd Helse Bergen / Helse Vest: ................ Erling Jacobsen
Brukerutvalget på Haraldsplass (via FFO):.......... Elin Haugland er vararepresentant
Signo Konows senter.......................................... Bjørn Olaf Magnusdal
		 og Tor S. Fiksen (vara)
Syns- og audiopedagogisk tjeneste.................... Rune Anda (vara)
Kontakt med HLF Bergen.................................... Rune Anda
Einar Eriksens legat............................................. Klement Våge
		 Ny: Helge Herland

23 ”Budstikken” og sosiale medier

24 SMS-gruppe

20

Medlemsbladet Budstikken utkom første gang i 1961.

+ til døveforeninger i landet + andre
forbindelser.

Bladet kom ut med 4 numre i 2019.
Daglig leder har vært bladets redaktør.
Budstikken sendes ut til medlemmer

Ellers har vi vår egen hjemmeside på
www.bgds.no og egen Facebook-side.

Fra januar 2006 tilbød døvesenteret
sine medlemmer gratis nyhetsmeldinger / kunngjøringer på sms. Dette er frivillig (man må selv gi beskjed til daglig
leder – post@bgds.no) om man ønsker
å få tilsendt sms-meldinger).
Alle medlemmer som ø
 nsker det får

slike meldinger gratis. Vi kan også dele
opp i interessegrupper, for eksempel
egne meldinger til seniorer, egne meldinger til ungdommer osv.

Ønsker du å motta meldinger,
gi beskjed til oss!
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25 Bergen Kommune
Vi har god kontakt med Bergen kommunes administrasjon, og med byens
politikere. Vi føler at vi ”kjenner” både
den politiske ledelsen og noen i administrasjonen, og vi opplever at de
forstår den spesielle rollen som Bergen Døvesenter har i kommunen. Fra
Bergen kommune har vi i 2019 mottatt
til sammen kr 1.252.078, fordelt på kr
782.900 fra byrådsavdeling for helse og

omsorg, og kr 269.178 fra byrådsavdeling for kultur, og kr. 200.000 til døvesenterets "Kulturhus for døve".
August 2018 fikk vi kommunens
hefte: "Kulturarenaplan 2019-2030"
på høring. Der manglet det noe om
kulturtilbud for døve. I april 2019 kom
det endelige heftet ut, og på side 74 er
"Døves kulturhus" tatt med.

26 Hordaland/Vestland fylkeskommune
Døvesenteret mottok et driftstilskudd
på kr 300.000 fra fylkeskommunen.
Dette ble mulig etter møte vi hadde
med to representanter fra fylkeskommunen i 2018.
Nå som Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner er slått sammen
til Vestland fylke fra 01.01.2020, vil
arbeidsområdet vårt utvides. Vi har
vært i kontakt med Sogn og Fjordane
Døveforening om det.

27 Legater / Økonomisk støtte
Bergen kommune
er døvesenterets viktigste bidragsyter,
med tilsammen kr 1,252.078, og som
gjør at vi klarer å holde både hus og
aktivitetene oppe.
Hordaland fylkeskommune (2019)
har i 2019 gitt Bergen Døvesenter
kr. 300.000 i driftsstønad.
Utleie av lokaler
De faste leieinntektene (Nubben Barnehage og Kirkens SOS) og et par kontorutleie, samt utleie av selskapslokaler
kom i 2019 på tilsammen kr 780.893.

Riebers legat
I 2019 mottok vi – etter søknad - kr
400.000 fra Riebers legat til oppussing
og anskaffelse av møbler o.a. til hele
tredje etasje i Døves Hus. (Vi er ferdig
vinteren 2020.)
Helse Vest
Har også i 2019 tilkjent Bergen Døvesenter kr 25.000 for opplysningsvirksomhet, for det meste i forbindelse
med foredrag i døvesenteret.

Einar Eriksens legat
Dette er et legat opprettet for blinde,
hjerte- og lungesyke og døve. Legatet
bestyres av en advokat og Klement
Våge var vår representant i styret i
mange år. Høsten 2019 ble Våge erstattet med Helge Herland.
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28 Økonomi og visjon
Bergen Døvesenter har god kontroll med
økonomien. De siste årene etter 2010 har
døvesenteret brukt store deler av midler
til oppussingsarbeid slik at huset fikk
hevet kvaliteten. Mye av dette ble mulig
blant annet takket være arv, og utleie av
selskapslokaler.
I 2019 fikk døvesenteret utvidet tilskudd
fra Bergen kommune, og i tillegg driftsstøtte fra Hordaland fylkeskommune
(Vestland fylkeskommune). Dette kom
veldig godt med i arbeidet vårt, også som
hjelp i starten på etablering av en tegnspråkkonsulent som vi håper vil bli selvfinansiert med inntekter fra deltakeravgift
på tegnspråkkursene. Målet her er å få
flere i Bergen til å lære seg tegnspråk. Og
ekstra støtte fikk døvesenteret fra Riebers
legat, på kr. 400.000, som i sin helhet var/
er viet oppussing og nyanskaffelser av
møbler o.a. til det som vi har kalt "ungdomsloftet" i 3. etasje.
Arbeidet med fornying av lokalene på
loftet og ansettelse av en tegnspråkkonsulent (tegnspråklærer og barne-/
ungdomskonsulent) ble forsinket til utpå
høsten. Det førte til at noe av de mottatte
midlene fra kommunen, fylkeskommunen
og Riebers legat som styret øremerket til
3. etasje, tegnspråkonsulent og utvendig maling ble overført til 2020, som
regnskapet viser. Vi gleder oss til mange
morsomme og spennende aktiviteter
framover!

Bergen, 4. februar 2020
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Bergen Døvesenter er også et kulturhus,
et ressurssenter for brukere av norsk
tegnspråk, som det også er nevnt i Bergen
kommunes "Kulturarenaplan 2019-2030".
En slik status viser en anerkjennelse av
vårt språk og vil forhåpentligvis gi en
økonomisk forutsigbarhet og trygghet.
Vedlikehold av det flotte huset fra 1869 vil
også berøre økonomien vår.
Vi har sett en utvikling der tegnspråklige
samfunnsinstitusjoner ble nedlagt, blant
annet de statlige døveskolene – skoler
som har vært viktige fundamenter for å
skape fellesskap for vår gruppe. Derfor ser
vi at Døvesenteret har en stadig viktigere
rolle, og vil også ha det i fremtiden.
Vi ønsker fortsatt å være en naturlig møteplass for alle døve, døvblitte, hørselshemmede (tunghørte), døve med CI og
foreldre/familie av – og selvsagt for alle
hørende som føler seg vel i et tegnspråklig
miljø. Sammen skal vi jobbe for at alle
føler seg hjemme i Døvesenteret.
I 2020 skal vi markere at Bergen Døvesenter fyller 140 år.
Styret takker medlemmer, tillitsvalgte
og samarbeidspartnere for et godt år og
ser frem til fortsatt felles innsats i tiden
framover.
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BERGEN DØVESENTER

Administrasjon, kultur, utleie osv. (DRIFT)
RESULTAT REGNSKAP 01.01. - 31.12. 2019

DRIFTSINNTEKTER

Tilskudd fra
Leieinntekter
Inntekter til aktiviteter
Inntekter til bidrag og annen

Sum driftsinntekt

DRIFTSKOSTNADER

Utgifter for bidrag og støtter
Aktivitetskostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Energi
Kostnad lokaler
Leie maskiner
Verktøy, inventar og driftamateriele
Reparasjon og vedlikehold
Fremmed tjeneste
Kontorkostnad, trykksak o.l.
Telefon, bredbånd og porto o.l.
Godtgjørelse for bil, oppgavepliktig
Annonse
Kontingent og gave
Forsikringspremie
Møter og annen kostnad

Sum driftskostnad

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKT OG KOSTNAD
Rente
Finansinntekt
Finanskostnad

Sum finanspost
RESULTAT

Noter

Regnskap
2019

Budsjett
2019

Avvik
2019

Konto
plan

1
2
3
4

1 268 289,50
780 893,83
291 016,00
620 781,53
2 960 980,86

1 684 100
766 000
258 000
703 984
3 412 084

415 811
-14 894
-83 016
83 202
401 103

916 942,00
820 572,00
239 650,40
439 143,51
2 416 307,91

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

62 000,00
251 831,06
1 510 930,98
102 000,00
95 128,64
168 832,77
24 641,00
198 560,15
204 572,63
145 559,66
54 526,96
52 604,38
4 997,20
10 807,39
21 663,90
76 579,00
19 870,70
3 005 106,42

76 849
294 000
1 467 916
122 000
104 000
163 000
24 000
199 100
280 219
145 000
59 000
47 000
0
62 000
24 000
75 000
269 000
3 412 084

14 849
42 169
-93 015
20 000
8 871
-5 833
-641
540
75 646
-560
4 473
-5 604
-4 997
51 193
2 336
-1 579
249 129
356 978

65 000,00
87 869,91
1 326 084,56
125 118,00
83 945,98
147 490,90
27 128,00
83 603,12
124 534,10
137 008,00
61 930,46
45 073,18
6 196,00
70 166,45
38 179,00
71 468,00
52 330,00
2 553 125,66

-44 125,56

-0

44 125

-136 817,75

165,90
0,00
0,00
165,90

0
0
0
0

0
0
0
0

150,92
0,00
0,00
150,92

-43 959,66

0

44 125

-136 666,83

Regnskap
2018
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8040
8070
8179
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BALANSEKONTO
Regnskap
2019

Regnskap
2018

2 509 192,00
565 540,00
110 000,00
3 184 732,00

2 551 192,00
625 540,00
110 000,00
3 286 732,00

1100
1120
1350

Lønnsforskudd
Andre kortsiktige fordringer
Kontanter
Bankinnskudd, drift,
5235...053
Bankinnskudd, skattetrekk, 7824…105

0,00
425 081,59
1 377,00
221 330,20
61 356,04
709 144,83

0,00
75 598,50
12 181,00
129 424,42
41 937,72
259 141,64

1571
1579
1900
1920
1950

SUM EIENDELER

3 893 876,83

3 545 873,64

3 025 662,35
-43 959,66
2 981 702,69

3 162 329,18
-136 666,83
3 025 662,35

2050

60 975,00
0,00
64 632,20
21 456,15
96 150,00
142 814,12
0,00
500 343,00
25 803,67
0,00
912 174,14

41 578,00
0,00
32 261,54
17 353,39
72 700,00
123 074,20
0,00
204 414,16
28 830,00
520 211,29

2600
2650
2770
2785
2905
2940
2965
2989
2990
2991

912 174,14

520 211,29

3 893 876,83

3 545 873,64

EIENDELER
Anleggsmidler

Note

Bygninger
Rehabilitering Terrasse
Andre aksjer

25
26

SUM anleggsmidler

Omløpsmidler

SUM omløpsmidler

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Egenkapital pr. 01.
Årsresultat

Sum opptjent egenkapital

Kortsiktig gjeld

Forskuddstrekk
Trukket fagforeningskontingent
Skyldig arbeidsgiveravgift
Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger
Forskudd fra leietaker for neste år
Skyldige feriepenger
Forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. avd. H&O
Avsetning for andre forpliktelser (3. eta
30
Annen kortsiktig gjeld
Gjeld til andre (minnegave)

Sum annen kortsiktig gjeld
SUM gjeld

SUM GJELD OG EGENKAPITAL
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DRIFTSINNTEKTER
Note 1, Tilskudd fra

Hordaland fylkeskommune
Bergen Kommune v/helse og sosial
Bergen kommune v/kultur
Bergen Kommune (til Døves kulturhus)
Helse Vest
Tilskudd fra NDF (representasjon/seminar)
Tilskudd fra NDF (kurs/foredrag)
Tilskudd fra NDF (besøkstjeneste)

Sum tilskudd fra

Note 2, Leieinntekt

Husleie, SOS (avsluttet 30.04.2018)
Husleie, Nubben barneghage
Utbytte og strøm fra barnehagen
Kontorleie NDHS
Kontorleie Datafryd
Lokalutleie, møter/selskapene

Sum leieinntekt

Note 3, Inntekt til aktiviteter

Inntekter fra egne arrangementer
Møte/seminar inntekter
Salg av jubileumsboken + Helges bok
Kursinntekter
Kursinntekter 3. etasjer
Medlemskontingenter
Kulturdager
Egenandel kurs

Sum inntekt til aktiviteter

Note 4, Inntekt til bidrag og annen
Legat/fond
Moms-refusjon
Grasrotandelen
Gave og bidrag
Kopieringsinntekter
Annen refusjon
Annen inntekter

Sum inntekt til bidrag og annen

DRIFTSUTGIFTER
Note 7, Tilskudd

Stevne, Hordaland - Sogn og fjordane
Seniorgruppen
Mellomlagring annen konto (3 etasje)
BEAST
Ungdomsklubben
Tilskudd til medl. Ifm. Kulturdager
Tilskudd til medlemmer/andre

Sum utgift til bidrag og støtter

Regnskap
2019

Budsjett
2019

Avvik
2019

Regnskap
2018

189 974,00
672 874,00
223 434,00
89 975,00
25 000,00
12 790,00
45 710,00
8 532,50
1 268 289,50

300 000
782 900
269 178
200 000
30 000
15 000
87 022
0
1 684 100

110 026
110 026
45 744
110 025
5 000
2 210
41 312
-8 533
415 811

0,00
510 000,00
265 200,00
0,00
30 000,00
18 374,00
93 368,00
0,00
916 942,00

0,00
353 772,00
0,00
25 000,00
6 000,00
396 121,83
780 893,83

0
340 000
0
20 000
6 000
400 000
766 000

0
-13 772
0
-5 000
0
3 878
-14 894

82 000,00
341 748,00
0,00
20 000,00
6 000,00
370 824,00
820 572,00

63 643,00
8 654,00
11 130,00
155 700,00

-63 643
-8 654
-3 130
-15 700

25 446,00
959,00
35 866,00
115 500,00

3910
3911
3912
3915

51 889,00
0,00
0,00
291 016,00

0
0
8 000
140 000
50 000
60 000
0
0
258 000

8 111
0
0
-83 016

61 879,40
0,00
0,00
239 650,40

3920
3924
3940

275 478,00
111 901,00
29 521,89
0,00
780,00
0,00
203 100,64
620 781,53

400 000
80 000
20 000
0
2 000
0
201 984
703 984

124 522
-31 901
-9 522
0
1 220
0
-1 117
83 202

0,00
176 542,00
37 684,82
5 000,00
5 620,00
205 280,00
9 016,69
439 143,51

3950
3952
3954
3960
3970
3988
3990

Avvik
2019

Regnskap
2018

Regnskap
2019
0,00
15 000,00
0,00
5 000,00
30 000,00
0,00
12 000,00
62 000,00

Budsjett
2019
0
15 000
26 849
5 000
30 000
0
0
76 849

0
0
26 849
0
0
0
-12 000
14 849

0,00
20 000,00
15 000,00
30 000,00
0,00
0,00
65 000,00

Konto
plan
3401
3403
3405
3523
3525
3527
3529

3611
3615
3621
3622
3650

Konto
plan
4700
4701
4705
4706
4708
4709
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Note 8, Utgift til aktiviteter

Utgifter fra egne arrangementer
Dugnad
Reise- og forberedelse til kulturdager
Besøkstjeneste
Aktivitet for barn og ungdom
Kursutgifter
Spilleutstyr + materialer 3. etg.
Utstyr 3. etasje (data, prosjektor o.a.)
Kantine
NDF-bøker
Konferanse og seminar utgifter
Representasjon/møter
Tur med veteranbåt

Sum utgift til aktiviteter

Note 9, Lønnskostnad

Lønn til ansatte (+33000 3 etasje)
Lønn til kurslærer
Lønn til andre og vikar (H/M)+Rieber
Lønn tegnspråklærer (85% til 2020)
Arb.g.avgift/ferie/pensjon (85% til 2020)
Feriepenger Ekstra uke 60 år
Feriepenger
Fri telefon
Gruppelivsforsikring
Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del
Godtgjørelse til styre- og bedriftsforamling
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
Arb.g.avg. av andre påløpt feriep. Ekstra uke
Innberetningspliktig pensjonskostnader
Lønntilskudd fra NAV
Refusjon av sykepenger
Annen refusjon
Gaver
Kantinekostnad
Yrkesskadeforsikring
Annen personalkostnad

Sum lønnskostnad

Note 10, Avskrivning

Avskrivning på bygninger og fast eiendom
Avskrivning på rehabilitering terrasse
Avskrivning på inventar

Sum avskrivning

Note 11, Energi

Elektrisitet
Strøm i 3. etasje
Refundert strøm fra barnehagen

Sum energi

Regnskap
2019

Budsjett
2019

Avvik
2019

Regnskap
2018

4820
4822
4824
4827
4829
4830
4831
4832
4834
4840
4850
4853

104 697,53
3 155,85
6 106,00
8 648,50
4 255,78
3 377,53
34 750,22
7 500,00
-2 983,35
15 550,00
46 614,00
20 159,00
0,00
251 831,06

15 000
2 000
0
15 000
50 000
0
50 000
75 000
0
12 000
45 000
10 000
20 000
294 000

-89 698
-1 156
-6 106
6 352
45 744
-3 378
15 250
67 500
2 983
-3 550
-1 614
-10 159
20 000
42 169

0,00
-26 740,53
34 500,00
9 952,69
15 405,00
17 455,00
87 869,91

853 322,50
99 500,00
228 182,30
0,00
0,00
12 361,79
119 100,10
8 460,00
3 828,00
1 235,00
50 500,00
174 511,66
18 393,76
1 743,03
113 770,00
0,00
-141 377,00
-44 294,36
2 106,00
2 639,20
6 355,00
594,00
1 510 930,98

850 000
75 000
132 916
40 000
10 000
12 000
120 000
4 500
1 000
6 000
86 500
160 000
17 000
2 000
114 000
0
-140 000
-42 000
1 000
3 000
9 000
6 000
1 467 916

-3 323
-24 500
-95 266

771 125,01
113 700,00
53 120,00

5000
5010
5014

-362
900
-3 960
-2 828
4 765
36 000
-14 512
-1 394
257
230
0
1 377
2 294
-1 106
361
2 645
5 406
-93 015

11 312,58
111 761,40
4 392,00
0,00
5 788,00
58 500,00
151 236,30
15 758,43
1 595,10
69 702,00
0,00
-11 150,00
-44 294,36
0,00
2 845,10
4 958,00
5 735,00
1 326 084,56

5091
5092
5210
5251
5254
5330
5400
5405
5407
5420
5790

42 000,00
60 000,00
0,00
102 000,00

42 000
60 000
20 000
122 000

0
0
20 000
20 000

42 000,00
60 000,00
23 118,00
125 118,00

6000
6005
6017

93 086,08
15 506,61
-13 464,05
95 128,64

100 000
20 000
-16 000
104 000

6 914
4 493
-2 536
8 871

103 191,69
-3 240,94
-16 004,77
83 945,98

6200
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34 274,75
1 435,00
0,00
1 588,00
0,00
0,00

Konto
plan

5890
5900
5911
5920
5990

6205
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Note 12, Kostnad lokaler

Renovasjon, vann, avløp og lignende, K 79
Lys, varme vedr. lokaler
Renhold
Renhold av lokaler
Rengjøringsmidler
Securitas vakthold
Annen kostnad lokaler

Sum kostnad lokaler

Note 13, Leie maskiner

Leie kontormaskin (kopimaskin)
Refundert leie kontormaskin (kopimaskin)

Sum leie maskiner

Note 14, Verktøy, inventar og driftsmateriele
Møbler 3. etasje
Verktøy/nøkler
Inventar, ny anskaffelser
Datautstyr/kostnad
Programvare anskaffelse
Programvare årlige vedlikehold
Driftsmateriel, domene osv.

Sum verktøy, inventar og driftsmateriele

Note 15, Reparasjon og vedlikehold
Reparasjon og vedlikehold bygningen
Maling, paneler, oppussing 3.etasje
Brann-dokument/service osv.
Vedlikehold utvendig

Sum reparasjon og vedlikehold

Note 16, Fremmed tjeneste

Rervisjonshonorar
Honorar annen bistand fra revisor
Regnskapshonorar
Reiseutgifter for foredrag/honorar osv.
Annen fremmedftjeneste, ikke oppgavepl.

Sum fremmed tjeneste

Note 17, Kontorkostnad, trykksak o.l.
Kontorrekvisita
Sort + fargekopiering
Tidskrift, TV-lisens osv.
Møte, kurs, oppdatering etc.
Annen kontorkostnad

Sum kontorkostnad, trykksaker o.l.

Regnskap
2019

Budsjett
2019

Avvik
2019

Regnskap
2018

74 533,30
9 290,18
1 911,07
26 951,47
11 663,00
44 233,75
250,00
168 832,77

80 000
4 000
0
30 000
14 000
25 000
10 000
163 000

5 467
-5 290
-1 911
3 049
2 337
-19 234
9 750
-5 833

77 127,39
159,00
500,00
26 053,78
11 324,48
24 326,25
8 000,00
147 490,90

6320
6340
6360
6362
6365
6380
6390

29 641,00
-5 000,00
24 641,00

27 000
-3 000
24 000

-2 641
2 000
-641

27 128,00
0,00
27 128,00

6430
6431

121 700,24
11 598,20
24 233,80
9 158,00
15 440,17
13 676,96
2 752,78
198 560,15

142 100
2 000
20 000
5 000
0
18 000
12 000
199 100

20 400
-9 598
-4 234
-4 158
-15 440
4 323
9 247
540

400,00
22 052,00
30 638,25
0,00
18 197,79
12 315,08
83 603,12

6510
6540
6545
6552
6553
6559

54 084,07
47 637,11
70 632,50
32 218,95
204 572,63

95 219
100 000
35 000
50 000
280 219

41 135
52 363
-35 633
17 781
75 646

35 165,98
34 356,00
55 012,12
124 534,10

6600
6605
6630
6640

37 062,50
10 848,88
60 000,00
27 648,28
10 000,00
145 559,66

40 000
20 000
60 000
15 000
10 000
145 000

2 938
9 151
0
-12 648
0
-560

39 375,00
14 250,00
60 000,00
12 861,00
10 522,00
137 008,00

6701
6702
6705
6730
6795

19 585,68
19 675,94
12 904,84
2 360,50
0,00

15 000
18 000
20 000
5 000
1 000

-4 586
-1 676
7 095
2 640
1 000

18 818,86
17 990,61
20 195,99
4 925,00
0,00

6800
6801
6840
6860
6890

54 526,96

59 000

4 473

61 930,46
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Regnskap
2019

Note 18, Telefon og porto o.l.

Budsjett
2019

Budsjett
2019

Konto
plan

Regnskap
2018

46 842,18
-12 000,00
4 205,99
13 556,21
52 604,38

40 000
-12 000
6 000
13 000
47 000

-6 842
0
1 794
-556
-5 604

38 195,63
-12 000,00
5 891,48
12 986,07
45 073,18

6907
6908
6909
6940

4 997,20
4 997,20

0
0

-4 997
-4 997

6 196,00
6 196,00

7100

0,00
0,00
0,00
7 375,00
3 432,39
10 807,39

0
0
0
12 000
50 000
62 000

0
0
0
4 625
46 568
51 193

22 500,00
19 403,75
16 137,70
12 125,00

7311
7313

1 050,00
2 732,00
17 881,90
21 663,90

2 000
2 000
20 000
24 000

950
-732
2 118
2 336

1 400,00
1 888,00
34 891,00
38 179,00

7410
7415
7430

76 579,00
76 579,00

75 000
75 000

-1 579
-1 579

71 468,00
71 468,00

7500

490,30
518,20
1 175,00
909,45
6 576,94
635,43
1 939,14
7 626,24
19 870,70

6 000
1 000
0
1 000
8 000
1 000
2 000
250 000
269 000

5 510
482
-1 175
91
1 423
365
61
242 374
249 129

6 055,00
725,00
0,00
450,00
6 047,95
574,46
1 461,90
37 015,69
52 330,00

7711
7713
7715
7720
7770
7771
7772
7799

Kostpris
Investeringer
Sum kostpris
Akkumulert avskrivning
Balanseverdi

25
Bygningen
2 551 192
0
2 551 192
-42 000
2 509 192

26
Rehabilite
625 540
0
625 540
-60 000
565 540

Årets avskrivning

42 000

60 000

Avskrivningsprosent

1,5 %

Datakommunikasjon
Refundert bredbånd
Annen telekommunikasjon
Porto

Sum telefon og porto o.l.

Note 19, Godtgjørelse for bil
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

Sum godtgjørelse for bil

Note 20, Annonse

Megler
Takst av eiendommen
Utredning av 3. etasje
Annonsekostnader
Markedsføring tegnspråkkurs 3. etasje

Sum annonse

Note 21, Kontingent og gave
Æresmedlemskontingent
Andre kontingenter
Gave, ikke fradragberettighet

Sum kontingen og gave

Note 22, Forsikringspremie
Forsikringspremier

Sum forsikringspremie

Note 23, Møte og annen kostnad

Styremøte
Ledermøte
Samarbeidsforum/innstillingsutvalget
Årsmøte
Bank- og kortgebyr
Vipps gebyr
Izettle gebyr, bankterminalen
Andre kostnad

Sum møter og annen kostnad

Note til regnskapet
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Inventar

70 166,45

0
0
0
0
0

0

0

0

30,00%

7330

0
0
0
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Bergen Døvesenter - Regnskap 31.12.2019

Overføring av midler fra 2019 til 2020
Inntektssiden:
NOTE 1
Hordaland fylkeskommune
Bergen kommune v/helse og sosial
Bergen kommune v/kultur
Bergen kommune –døves kulturhus
Riebers legat
Sum

Mottatt:
300 000
782 900
269 178
200 000
400 000

Til 2020:
-110 026
-110 026
-45 744
-110 025
-124 522

2019-regnskap
189 974
672 874
223 434
89 975
275 478

1 952 078

-500 343

1 451 735

Utgiftssiden (overført til 2020)
NOTE 8
Barn og ungdom
Utstyr 3. etasje

45 744
67 500

NOTE 14
Møbler 3. etasje

20 400

NOTE 15
Utvendig maling
Oppussing 3. etasje

41 135
36 622

NOTE 20
Markedsføring tegnspråkkurs

46 568

NOTE 23
Tegnspråkkonsulent (lønn/arbg./ferie)

242 374

SUM

500 343
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Bergen Døvesenter

FELLES 2019
Noter

Regnskap
2018

DRIFTSINNTEKTER
Tilskudd fra
Leieinntekter
Aktiviteter inntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

1
2
3
4

1 268 289,50
780 893,83
291 016,00
420 781,53
2 760 980,86

916 942,00
820 572,00
239 650,40
439 143,51
2 416 307,91

DRIFTSKOSTNADER
Støtter
Aktiviteter utgifter
Lønnkostnad
Av- og nedskrivning
Energi
Kostnad lokaler
Leie av inventar
Data- og programvarer
Reparasjon/vedlikehold/inventar
Fremmed tjeneste
Kontorkostnad, trykksaker osv.
Telefon, bredbånd og porto
Godtgjørelse for bil, oppgavepliktig
Annonse
Kontingenter/gaver
Forsikringspremier
Møter og andre utgifter
Sum driftskostnader

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

62 000,00
251 831,06
1 510 930,98
102 000,00
95 128,64
168 832,77
24 641,00
198 560,15
204 572,63
145 559,66
54 526,96
52 604,38
4 997,20
10 807,39
21 663,90
76 579,00
19 870,70
3 005 106,42

65 000,00
87 869,91
1 326 084,56
125 118,00
83 945,98
147 490,90
27 128,00
83 603,12
124 534,10
137 008,00
61 930,46
45 073,18
6 196,00
70 166,45
38 179,00
71 468,00
52 330,00
2 553 125,66

-244 125,56

-136 817,75

8 180,51
325 898,69
0,00

6 761,56

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Rente
Finansinntekter
Rentekostnad, banklån
Finanskostnader
Sum finansposter
RESULTAT
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Regnskap
2019

334 079,20

0,00
-102 800,91
-96 039,35

89 953,64

-232 857,10
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BALANSEKONTO
EIENDELER
Varige driftsmidler
Bygninger
Rehabilitering Terrasse
Andre aksjer
Sum varige driftsmidler

Regnskap
2019
2 509 192,00
565 540,00
110 000,00
3 184 732,00

Regnskap
2018
2 551 192,00
625 540,00
110 000,00
3 286 732,00

2 138 266,52
325 898,69
2 464 165,21

2 200 000,00
-61 733,48
2 138 266,52

5 648 897,21

5 424 998,52

0,00
25 081,59
0,00
25 081,59

0,00
75 598,50
0,00
75 598,50

1 377,00
221 330,20
838 283,90
13 928,74
61 356,04
1 136 275,88

12 181,00
129 424,42
430 371,91
13 826,12
41 937,72
627 741,17

SUM omløpsmidler

1 161 357,47

703 339,67

SUM EIENDELER

6 810 254,68

6 128 338,19

5 800 036,90
89 953,64
5 889 990,54

6 032 894,00
-232 857,10
5 800 036,90

60 975,00
0,00
64 632,20
21 456,15
96 150,00
142 814,12
0,00
500 343,00
25 803,67
8 090,00
920 264,14

41 578,00
0,00
32 261,54
17 353,39
72 700,00
123 074,20
0,00

6 810 254,68

6 128 338,19

Finasielle fordr. og investering
Aksjefond
Oppskrivning/nedskrivning aksjefond
Sum finansielle fordr. og investering
SUM anleggsmidler
Omløpsmidler
Reiseforskudd
Andre fordringer
Avsetning tap på fordringer
Sum fordringer
Kontanter og bank
Kontanter, drift
Bankinnskudd ...053
Gavekonto ……..591
Kapitalfond …….238
Bankinnskudd, skattetrekk
Sum kontanter og bank

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Egenkapital pr. 01.
Årsresultat
Sum opptjent egenkapital
Kortsiktig gjeld
Forskuddtrekk
Trukket fagforeningskontingent
Skyldig arbeidsgiveravgift
Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger
Forskudd fra leietaker
Skyldige feriepenger
Felles forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm.
Avsetning for andre forpliktelser (3.et.)
Annen kortsiktig gjeld
Gjeld til andre (minnegave)
Sum annen kortsiktig gjeld
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Note

4 414,16
36 920,00
328 301,29
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KAPITALFONDET

Bergen Døvesenter
Resultat 01.01. - 31.12.2019
DRIFTSINNTEKTER
Legat, fond
Solgt, rest av verdi, overskudd

2019

2018

SUM INNTEKTER

0,00
0,00
0,00

SUM UTGIFTER

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

DRIFTSRESULTAT

0,00

0,00

Sum finansposter

102,62
325 898,69
0,00
326 001,31

5 171,89
0,00
-102 800,91
-97 629,02

RESULTAT

326 001,31

-97 629,02

DRIFTSKOSTNAD
Bank og kort gebyr
Andre utgifter

Renteinntekter
Finansinntekt (oppskrivning)
Finanskostnad (nedskrivning)

0,00
0,00
0,00

BALANSEKONTO
EIENDELER
Sum likningsverdi, 01.01.2019
oppskrivning /nedskrivning 2017,
SUM kostpris pr. 01.01.2019
Solgt aksje likningsverdi/ kjøp aksje kostpris
Aksjefond, kostpris, pr. 31.12.2018
Oppskrivning/nedskrivning aksjefond 2019
Sum likningsverdi, 31.12.2019

2 138 266,52
0,00
2 138 266,52
325 898,69
2 464 165,21

2018
841 067,43
-41 067,43
800 000,00
1 400 000,00
2 200 000,00
-61 733,48
2 138 266,52

13 928,74
13 928,74

13 826,12
13 826,12

SUM EIENDELER 2 478 093,95

2 152 092,64

GJELD OG EGENKAPITAL
Kapital pr. 01.01
2 152 092,64
RESULTAT
326 001,31
EGENKAPITAL pr. 31.12 2 478 093,95

2 249 721,66
-97 629,02
2 152 092,64

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 478 093,95

2 152 092,64

DNB bank, kapitalfondet
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2019
2 138 266,52
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GAVEKONTO

Bergen Døvesenter
Resultat 01.01.-31.12.2019
DRIFTSINNTEKTER
Legat, fond
Gave fra
Andre inntekter
Motkonto, balanse verdi solgte anleggsmidler
SUM INNTEKTER

2019

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018

0,00
0,00
312,54
0,00
312,54

DRIFTSKOSTNAD
Overført til driftsregnskap
Bank og kort gebyr
Andre utgifter
Lån betalt

Finansinntekter

200 000,00
0,00
0,00
SUM UTGIFTER

200 000,00

0,00
0,00
0,00
1 202 276,91
1 202 276,91

DRIFTSRESULTAT

-200 000,00

-1 201 964,37

RESULTAT

7 911,99
-192 088,01

1 438,75
-1 200 525,62

BALANSEKONTO
EIENDELER
Sum andre fordringer

2019

0,00

2018
200 000,00

838 283,90

430 371,91

SUM EIENDELER

838 283,90

630 371,91

GJELD OG EGENKAPITAL
Kapital pr. 01.01
RESULTAT
EGENKAPITAL pr. 31.12

622 281,91
-192 088,01
430 193,90

1 822 807,53
-1 200 525,62
622 281,91

400 000,00
8 090,00

0,00
8 090,00

838 283,90

630 371,91

Bank

Kortsiktig gjeld
Gjeld, (minnegave)
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
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Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag fra senterstyret og kapitalfondets styre:

Søke årsmøtet om midler fra Kapitalfondet
Det er ikke gitt stor plass på budsjett for 2020 til utvendig maling av Døves Hus.
Administrasjonen har vært i kontakt med Kapitalfondets styre og luftet tanken om å hente
noe midler fra kapitalfondets konto. I Kapitalfondets vedtekter står det: «§ 2: Fondets
startkapital er på kr. 2 millioner. I prinsippet skal denne kapitalen ikke reduseres, men
årsmøtet i BDS kan gjøre vedtak om å ta ut utbytte». Senterstyret vil derfor foreslå overfor
årsmøtet å hente kr. 150.000 av Kapitalfondets midler til dette formålet.

Forslag fra senterstyret og kapitalfondets styre:

Søke årsmøtet om honorar til medlemmer i kapitalfondets styre
Kapitalfondet ble opprettet i 2008. Siden den gangen har ikke styret i kapitalfondet mottatt
honorar for arbeidet deres med kjøp og salg av aksjefond på vegne av Bergen Døvesenter.
Det har noen ganger forekommet gode avkastninger som døvesenteret har hatt nytte av i
sitt arbeid. Senterstyret foreslår overfor årsmøtet at de tre medlemmene i kapitalfondets
styre, uavhengig av avkastning, får kr. 5000 pr. person pluss kr. 2000 hver til dekning av
abonnement på finansavis etter eget valg, til sammen kr. 7000 pr. medlem, og dermed totalt
kr. 21.000. Honoraret hentes fra Kapitalfondets egne midler og føres inn i deres regnskap.

Forslag fra Vedtektskomiteen (Lovkomiteen):

Ny justering av teksten i vedtektene (loven). Ellers foreslår de endringer/tilføyelser:
§ 1: Endre fylkets navn fra «Hordaland fylke» til «Vestland fylke»
§ 6: Årsmøtet:
Ny punkt 7: Fastsettelse av styrehonorar
Punkt 9 (Valg, som ledes av valgkomiteen)
d: Representanter til Norges Døveforbunds landsmøte
(tilføyelse: «… de årene det er landsmøte.»

37

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2020
Vedtekter for BERGEN DØVESENTER
Stiftet 30. mai 1880 Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918
§ 1. Formål
Bergen Døvesenter (BDS) har som fremste formål å arbeide for at døve skal oppnå likestilling og likeverd
med de hørende som bor i Bergen og ellers i Hordaland Vestland fylke. – Som døve regnes også sterkt
tunghørte og de som har mistet hørselen i forskjellig alder. Virksomheten i BDS er i hovedsak basert på
tegnspråk og tegnstøttet kommunikasjon.
2. Tiltak
For å oppnå målsettingen formålet skal styret og de ansatte følge nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen
og ta kontakt med myndighetene og andre ansvarlige når noe bør rettes på eller døves rettigheter er truet. Det
skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle døve og deres nettverk innen regionen skal ha fri adgang til
å komme sammen for å drøfte saker av felles interesse, og hvor det blir tilrettelagt for tilpassede kulturelle
aktiviteter. BDS eier og administrerer eiendommen Kalfarveien 79 i Bergen som sitt aktivitetssenter, og som
går under navnet BDS. Etter behov skal BDS opprette egne avdelinger/utvalg for spesielle oppgaver/tiltak.
§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDS og på den måten oppnå innflytelse og
medbestemmelse i organisasjonen både lokalt og på landsplan. Medlemskap i BDS medfører automatisk
medlemskap også i Norges Døveforbund og at man får forbundets tidsskrift. Bare medlemmer kan velges til
tillitsverv og til representasjons-oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Medlemskap gir dessuten fordeler bl.a.
i form av rabatter ved en del arrangementer. Utmeldinger skal skje skriftlig til BDS eller direkte til Norges
Døveforbund. Styret kan ekskludere medlemmer som begår overgrep som voldshandlinger, seksuelle
overgrep og seksuell grenseoverskridende adferd. Styret har utarbeidet egne retningslinjer og rutiner for
behandling av denne typen saker.
§ 4. Æresmedlemskap.
Med minst 2/3 flertall kan årsmøtet, etter innstilling fra styret, utnevne æresmedlemmer, som en honnør for
iherdig og oppofrende innsats for BDS og til beste for de døve og sterkt tunghørte i BDS distrikt, eller i
spesielle tilfelle på landsbasis. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, men har stemmerett. Som tegn på
utnevnelsen tildeles æresmedlemmene diplom.
§ 5. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på NDFs landsmøte. Nyinnmeldte medlemmers medlemskap
gjelder fra den dato kontingenten er betalt. De som ikke har betalt etter purring, blir strøket.
§ 6. Årsmøtet
Årsmøtet er BDS høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars. Det innkalles med to
måneders varsel og er vedtaksdyktig uansett frammøte når det er innkalt i samsvar med vedtektene.
Medlemmer som skylder kontingent fra foregående år, har ikke adgang. Valg og andre saker avgjøres med
alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer og oppløsning. Ledervalget krever absolutt flertall. Hvis det
ved valg er flere kandidater, skal valget være skriftlig. Årsmøtet behandler:
1. Valg av møteleder, varaleder, to referenter og tellekorps på tre personer.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Årsmelding, som utdeles minst to uker før årsmøtet.
4. Årsregnskap, som i revidert stand skal være utdelt sammen med årsmeldingen.
5. Lovforslag, som skal være styrelederen i hende seks uker i forveien.
6. Andre innkomne forslag, som skal være styrelederen i hende fire uker i forveien.
Ny punkt 7: Fastsettelse av styrehonorar.
(innebærer at etterfølgende går opp 1 tall)
7 (8). Budsjett til orientering.
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8 (9). Valg, som ledes av valgkomiteen:
a) Senterstyre:
1) Styreleder, for ett år.
2) Fire styremedlemmer, for to år, men rullerende, slik at det årlig er bare to på valg. Hvis styreleder velges
blant dem som har ett år igjen i styret, velges tre styremedlemmer dette året, hvorav en for bare ett år.
3) To varamedlemmer, for ett år.
b) Revisorer:
1) Autorisert revisor
2) Bilagsrevisor
3) Vara bilagsrevisor.
c) Lovkomité Vedtektskomite på tre medlemmer.
d) Representanter til Norges Døveforbunds landsmøte de årene det er landsmøte.
e) Valgkomité på tre medlemmer og to varamedlemmer.
§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte etter behov, eller når minst 10 medlemmer skriftlig framsetter
krav om det. Det innkalles med tre ukers varsel og kan behandle bare de saker som er nevnt i innkallingen.
Det kan ikke vedtas vedtektsendringer eller omgjøres årsmøtevedtak på disse møtene.
§ 8. Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov, særlig for å orientere medlemmene om sitt arbeid, for å få
medlemmenes syn på forskjellige saker, få forslag til landsmøter o.a. Disse møtene innkalles med to ukers
varsel.
§ 9. Styret
BDS styre består av de på årsmøtet valgte fem medlemmer og to varamedlemmer. Døve skal være i flertall i
styret. Alle, også varamedlemmene, har møteplikt. Daglig leder fungerer som styrets sekretær, uten
stemmerett. Styret konstituerer seg senest to uker etter årsmøtet ved å velge nestleder. Styreleder innkaller til
møter etter behov, men minst 6 ganger i året. Styret er vedtaksdyktig når minst fire av styre/varamedlemmene er til stede, etter normal innkalling. Alle vedtak i styret avgjøres med vanlig flertall. BDS
styre har sammen med eiendomslederen og vaktmesteren ansvaret for driften av BDS, og sammen med
daglig leder for et rikt og variert kulturtilbud for de døve i Bergensregionen. BDS styre er arbeidsgiver for de
ansatte i senteret. Nyansettelser foretas etter innstilling fra daglig leder.
§ 10. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere BDS ved arrangementer. Han/hun har et overordnet
ansvar for at BDS ledes i samsvar med vedtekter og vedtak. Lederen skal jevnlig gå gjennom
arbeidsprogrammet og sammen med daglig leder og styre foreta prioriteringer og planlegge framdrift.
Han/hun innkaller til og leder styremøtene, etter sammen med daglig leder å ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig leder fungerer i samsvar med sin instruks. I
styrelederens fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver.
§ 11. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for den daglige administrasjon og forretningsmessige ledelse og tegner juridisk for
BDS innenfor den rammen styret fastsetter. Daglig leder har ledelsen av kontoret og er de øvrige ansattes
overordnede. Som sådan skal han/hun også ved alle nyansettelser ha ansvaret for å lage innstilling til BDS
styre. I samråd med styreleder, setter daglig leder opp saksliste til styremøtene og sørger for at sakspapirene
sendes ut i rett tid. Han/hun fører protokollen fra styremøtene, utarbeider årsmelding og sørger for at denne
sammen med revidert regnskap og innkomne forslag blir sendt medlemmene i rett tid før årsmøtet. Daglig
leder utarbeider – i samarbeid med styrelederen - forslag til årsbudsjett, som legges fram til behandling og
godkjennelse i styret før det forelegges årsmøtet.
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§ 12. Regnskap og revisjon
Daglig leder har det daglige ansvar for at regnskapene blir ført på betryggende måte, og for at revisjonen blir
gjennomført i rett tid før årsmøtet. Regnskapene revideres av autorisert revisor. Bilagsrevisor skal kontrollere
bilagene med jevne mellomrom, og på den måten gjøre arbeidet enklere for autorisert revisor. Rapport fra
begge revisorene skal vedlegges regnskapene til årsmøtet.
§ 13. Ledermøter
BDS gjennomfører ledermøte to ganger i året. Representanter på ledermøtet består av inntil to representanter
fra hver underavdeling.
§ 14. Protokoller
Det skal føres referater fra alle styre-, medlems- og årsmøter. Disse skrives inn i, eller klebes inn i dertil
bestemte protokoller. Når en protokoll er avsluttet, skal den innen fem år overføres til betryggende
oppbevaring på dertil bestemt sted.
§ 15. Utvalg og undergrupper
BDS skal være et inkluderende organ for alle døve og deres nettverk i Bergensregionen, og skal derfor
arbeide for at alle de ulike gruppers spesielle interesser blir ivaretatt på beste måte innenfor BDS ramme.
BDS vil derfor stimulere til et godt utvalg av aktiviteter og tilbud, gjerne organisert som utvalg eller
undergrupper av Døvesenteret.
§ 16. Kapitalfondet
Til å forvalte kapitalfondet velges et eget styre, som har ansvar i samsvar med kapitalfondets vedtekter
godkjent av BDS årsmøte.
§ 17. Vedtekts-endringer
Endringer av vedtektene for BDS kan bare vedtas av ordinært årsmøte, og det kreves da 2/3 flertall blant de
frammøtte. Forslag må være styrelederen i hende senest 6 uker før årsmøtet. For å kunne vedtas må
forslagene ikke være i strid med BDS formål.
§ 18. Lovkomiteen Vedtektskomiteen
Lovkomiteen Vedtektskomiteeen konstituerer seg selv ved å velge leder. Forslag til lovendringer
vedtektsendringer skal sendes styrelederen senest 6 uker før årsmøtet, og denne skal snarest sende forslagene
videre til lovkomiteen vedtektskomiteen for behandling. Lovkomiteen Vedtektskomiteen kan også framlegge
egne forslag. Komiteen har også som oppgave å vurdere eventuell uenighet om fortolkning av loven
vedtektene .
§ 19. Oppløsning
Oppløsning av BDS kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med minst 4/5 av de frammøtte
stemmeberettigede medlemmer. Vedtaket blir dessuten først gyldig hvis det gjentas på ekstraordinært
årsmøte fire uker senere. I tilfelle oppløsning, skal Døvesenterets verdier overføres til Norges Døveforbund
for oppbevaring. Hvis det innen 10 år blir gjenopprettet en interesseorganisasjon i Bergen med omtrent
tilsvarende formål som den oppløste, skal midlene overdras til denne. Hvis ikke, vil midlene kunne
disponeres av forbundet, men fortrinnsvis til fordel for døve i Bergens-regionen (jfr. formålsparagrafen).
Disse vedtektene er godkjent på årsmøtet i Bergen Døvesenter 19. mars 2020 og avløser tidligere vedtekter
for Bergen Døvesenter.
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BERGEN DØVESENTER

Administrasjon, kultur, utleie osv. (DRIFT)
BUDSJETT 2020

Budsjett
2020

DRIFTSINNTEKTER

Tilskudd fra
Leieinntekter
Inntekter til aktiviteter
Inntekter til bidrag og annen

Sum driftsinntekt

DRIFTSKOSTNADER

Utgifter for bidrag og støtter
Aktivitetskostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Energi
Kostnad lokaler
Leie maskiner
Verktøy, inventar og driftamateriele
Reparasjon og vedlikehold
Fremmed tjeneste
Kontorkostnad, trykksak o.l.
Telefon, bredbånd og porto o.l.
Godtgjørelse for bil, oppgavepliktig
Annonse
Kontingent og gave
Forsikringspremie
Møter og annen kostnad

Sum driftskostnad

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKT OG KOSTNAD
Rente
Finansinntekt
Finanskostnad

Sum finanspost
RESULTAT

Regnskap
2019

2 053 821
776 000
968 000
259 522
4 057 343

1 268 289,50
780 893,83
291 016,00
620 781,53
2 960 980,86

85 000
446 500
2 329 500
102 000
104 000
177 000
40 000
95 400
252 032
155 000
49 000
25 343
5 000
56 568
19 000
95 000
21 000
4 057 343

62 000,00
251 831,06
1 510 930,98
102 000,00
95 128,64
168 832,77
24 641,00
198 560,15
204 572,63
145 559,66
54 526,96
52 604,38
4 997,20
10 807,39
21 663,90
76 579,00
19 870,70
3 005 106,42

0

-44 125,56

0,00
0,00
0,00
0,00

165,90
0,00
0,00
165,90

0

-43 959,66
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12. Valg, som ledes av valgkomiteen
Valgkomiteens innstilling/forslag:

Styreleder:

Ikke avklart

Styremedlem som ikke velges i år (de ble i fjor valgt for to år):
Tor S. Fiksen (ett år igjen)
Nina Hammersland (ett år igjen)
Styremedlemmer (for to år):

Ole Morten Rolland
Ikke avklart

Varamedlemmer (for ett år):

1. vara: Martin Skinnes
2. vara: Jarl Magnus Johansen

Bilagsrevisor:

Hans Erik Tofte

Varabilagsrevisor:

Toralf Ringsø

Lovkomite:

Erling Jacobsen
Kjetil Høgestøl
Klement Våge

Medlem i Norges Døveforbund (og Bergen Døvesenter + Ungdomsklubben, Beast, Seniorgruppen)
Som medlem kan du også bli med og påvirke Norges
Døveforbund, og rettigheter for døve og hørselshemmede. Blant annet tegnspråkløftet, tilbud for døve og
hørselshemmede, flere tegnspråkkurs, større tegnspråkarenaer og mye mer!
Delta på medlemsmøter, årsmøter eller landsmøter
og si din mening! Brenner du for seniorer, unge, eller
ønsker du å gjøre døveforeninger mer attraktiv for
ungdommer?

Fra og med januar 2020 har Norges Døveforbund kun
to medlemskontingenter.

Vil du jobbe frivillig? Ønsker du å motta Døves Tidsskrift?
Bli medlem - og kjemp sammen med oss.

0 - 30 år:
150 kroner for medlemskap

Les våre medlemsfordeler her:
https://www.doveforbundet.no/stott-oss/medlemsfordeler

Fra 31 år og oppover:
300 kroner for medlemskap

Bli medlem hos oss:
https://www.doveforbundet.no/stott-oss/bli-medlem
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DØVES UNGDOMSKLUBB

Terminlisten 2020
Februar:
14. feb TS-middag før teater manu

Torsdag 23. januar hadde fire døve studenter lesedag
i "ungdomsstuen" på loftet i Bergen Døvesenter. En
fin anledning til å samles. "Her leser vi, spiser litt,
sosialt samvær mellom leseøktene. På torsdager er
det seniortreff i storsalen, og da går det også an å
bestille lunsj/middag på forhånd for 110kr.", skriver
Ungdomsklubben på Facebook-siden.

Mars:
28. feb- 1.mars Døvesmesterskap i Bergen
TS-fest i byen
14. mars
TS-aktiviteter på Fløyen med grilling og sosialt. Evt skitur
April:
30. apr Gin eller øl og vinsmaking på døvsenter
og middag og fest (natt til 1. mai).
Mai:
17. mai: TS- middag i byen Mat-Børs
Juni:
5-7. juni
Hytteturen på Fedje
Juli: BEAST har ferien
August: BEAST åpner 10. aug
Sept:
15. sept årsmøte

Karnevalet
er ferdig
når
Budstikken
kommer ut.

Igår 13 februar hadde vi det artig på minigolf og alle
var kjempe fornøyde med leken vi var på! Etter vi var
ferdig så var vi på Peppes og spiste gode pizzaer. Var
veldig mye gode sosialer med hverandre!

Vi rakk bare å ta bilde av
Ungdomsklubbens medlemmer på kjøkkenet før
karnevalet begynte søndag
23. februar.
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Lutefiskfest nummer 24
gjennomført i Bergen Døvesenter lørdag 30. november.
Som alltid, når "Lutefiskens
venner" samles i døvesenteret
før jul de fleste årene, ble det
bearbeidet og levert av Erling
Jacobsen.
Man gleder seg til 25 års
jubileum lørdag 28. november
2020! Noter datoen!

Seniorgruppen hadde julebord torsdag 12. desember

Det var blant annet trekning i julelotteriet med flotte gevinster.
Til høyre ser vi Malvin Kvingedal, som var en av de tre som vant gavekort
til danmarkstur med Fjordline.

GEVINSTOVERSIKT - SENIORGRUPPENS
JULELOTTERI 12. DES. 2019

14
15
16
Nr. Gevinst
Bok nr.Lodd nr. Navn		
17
18
1
Votter
38 37 Norunn Kalvenes
19
2
Sokker
43 47 Lilly Koppen
20
3
Sokker
31 46 Unni Gran
21
4
Sokker
54
1 Andrine Palmer
22
5
Votter
20
4 Bibbi Karlsen
6
Sokker+hvit duk 15 42 Benedicte H. Bjånesøy 23
24
7
Sokker
48 35 Torill Rolfsvåg
8
Sokker
20 41 Lena Mei Kalvenes Anda 25
26
9
Votter
6
1 Astrid Tokle
27
10 Votter
34 24 Hege K. Francke
28
11 Sokker
1
9 Marta Sander
29
12 Sokker
7 10 Senbetu Mekonen
30
13 T-shirts
46 35 Kurt J. Oksnes

Genser
Heklet duk
Bord-løper
T-shirts
Genser
Genser
T-shirts
Pledd
Noe til lampen
Pledd
Genser
Genser
Fruktkurv
Ørret
Danmarkstur
Danmarkstur
Danmarkstur

4
16
51
41
43
52
44
30
30
35
22
6
15
43
53
21
32

50
17
33
3
20
20
25
42
28
8
5
44
16
46
1
37
19

Gunnar Hansen
Jerzy Macha
Toralf Ringsø
Kari N. Frøyseth
Lilly Koppen
Astrid Tokle
Rune Tokle
Sissel Tofte
Per Tofte
Anna Augusta R. E.
Svein Einemo
Astrid Tokle
Benedicte H. Bjånesøy
Lilly Koppen
Richard Hansen
Malvin Kvingedal
Tommy Melø
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Spørsmål 5 – onsdag
15. januar 2020:
Kjersti Toppe (Sp):
«Det bur ca. 5 000 døve teiknspråkbrukarar i Noreg. I Oslo,
Trondheim og Bergen er det eigne
sjukeheimstilbod for døve. For
døve som bur i andre kommunar,
finst det ikkje slike tilbod der teikn-

språk er daglegspråket. Dersom ein
søker plass ved eit av desse tre sjukeheimstilboda, kan ein bli nekta
plass fordi dei prioriterer pasientar
i eigen kommune.
Kva vil regjeringa gjere for å sikre
alle døve sjukeheimspasientar rett
til å velje plass på ein sjukeheim i
eit teiknspråkleg miljø?»

i Bergen Døvesenter

Statsråd Terje Søviknes:
Jeg har stor forståelse for at alle
ønsker å være del av et fellesskap, og at man ønsker å leve et
liv sammen med andre som deler
samme kommunikasjonsform som
en selv. For mange handler det om
det viktigste i omsorgstjenestene
våre, nemlig trygghet og livskvalitet. Jeg mener derfor det er viktig
at kommunene lytter til dem som
har behovet, når de utformer
tjenestetilbudene sine. Det er de
også forpliktet til etter pasient- og
brukerrettighetslovens bestemmelser om medvirkning.
Helse- og omsorgstjenesteloven
slår fast at kommunene skal sørge
for at personer som oppholder
seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Brukeren skal motta forsvarlige
tjenester som er utformet etter en
konkret individuell vurdering av
den enkeltes behov. Det er altså
kommunen man oppholder seg i,
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eller den kommunen man søker
tjenester fra, som etter en individuell vurdering av pasient/bruker
avgjør hva slags tjenestetilbud som
skal gis i det konkrete tilfellet.
Personer med sansetap stiller
særlige krav til personalet ved at
de ofte har en annen kommunikasjonsform enn helsepersonellet
til vanlig bruker selv. Evnen til
kommunikasjon med pasienter
og brukere er en vesentlig del av
forsvarlighetskravet. Kommunen
må være bevisst på disse utfordringene og sørge for at de har personell med nødvendig opplæring og
kompetanse tilgjengelig.
Kommunen kan velge å bygge opp
denne kompetansen selv eller kjøpe tjenester av en annen kommune eller en privat aktør. Kommunen
har også anledning til å søke om
midler til kompetanseheving av
egne ansatte gjennom det kommunale kompetanse- og innovasjonstilskuddet som er forvaltet
av fylkesmannsembetene. Bare i
perioden 2016–2018, altså tre år,
har vel 80 000 ansatte i omsorgstjenestene fullført grunn-, videreeller etterutdanning med tilskudd
fra denne ordningen, som er en del
av regjeringens Kompetanseløft
2020.
Jeg mener det må være et mål at vi
har kommunale helse- og omsorgstjenester som, så langt det lar seg
gjøre, legger til rette for at vi kan
bosette oss hvor vi vil i Norge, og at
vi alle blir møtt med gode tjenester
der vi velger å bosette oss. Det er
en verdi i seg selv at vi alle kan bo
og leve sammen uavhengig av hvilken funksjonsevne vi har. Målet må
være et samfunn der alle kan delta
gjennom hele livet – fra vugge til
grav.
Kjersti Toppe (Sp):
Dette gjeld ei veldig lita gruppe, og
det kan gå mange år mellom kvar
gong ein sjukeheim i ein kommune
får sjukeheimsbebuarar som er

teiknspråklege. Eg meiner det er
nødvendig at ein tenkjer litt annleis
enn den generelle formuleringa
om at alle har krav på ei individuell
vurdering, og at kommunen har eit
forsvarlegkrav til å innretta tenestetilbodet etter behovet til kvar og
ein. Det som er problemet, er at
sjølv om ein kommune innser at
det er vanskeleg for dei å få dette
tilbodet til å fungera og ønskjer å
kjøpa tilbodet i f.eks. Bergen, kan
Bergen nekta fordi dei berre har
ansvaret for sine innbyggjarar. Det
er etterlyst ei forskrift for å sikra
at alle skal kunna velja plass på
sjukeheim i eit teiknspråkleg miljø,
om ein har behov for det.
Statsråd Terje Søviknes:
Da er vi inne på et av de premissene som ligger til grunn for representanten Toppes spørsmål, og må
inn på litt mer generelle føringer
som er gitt, som ikke bare angår
døve eller andre med særskilte
behov i en omsorgssituasjon. Det
er slik at basert på det såkalte
flytterundskrivet, som ble gitt ut
i 1999, har man en mulighet til å
søke om omsorgstjenester i hvilken
som helst annen kommune i landet, uten at den kommunen kan si
at man bare vil prioritere sine egne
innbyggere. Det er en rettighet
som ofte er underkommunisert, og
som heller ikke alltid blir forstått av
kommunene. På den bakgrunn har
jeg tatt opp igjen dette rundskrivet
og kommer nå til å friske det opp
og sende det ut til alle kommuner
på nytt. Det er nettopp for å understreke at det er en egenverdi i den
valgfrihet at man faktisk kan være
bosatt i én kommune, men søke
om omsorgstjenester og ha krav på
å få vurdert sitt omsorgsbehov i en
annen kommune.
Kjersti Toppe (Sp):
Takk for svaret. Eg har faktisk ikkje
høyrt om dette flytterundskrivet.
Det er veldig positivt om det kan
bidra til ei løysing for denne gruppa og andre grupper som på ein

måte er minoritetar og har særskilde behov.
Slik eg forstår den kommunale
kvardagen, er det ofte snakk om
finansiering. Kan statsråden seia
meir om korleis flytterundskrivet
regulerer betalingsordningane? For
eg oppfattar jo at ein av grunnane til at ein avviser, er at ein har
behov for dei sjukeheimsplassane
sjølv. Kva trumfar kva i ei slik sak,
om det f.eks. er mangel på sjukeheimsplassar? Kan statsråden i det
heile beskriva litt meir kva dette
rundskrivet inneheld?
Statsråd Terje Søviknes:
Som mangeårig kommunepolitiker
har jeg også hatt opplevelsen av at
man prioriterer dem som har folkeregistrert adresse i egen kommune.
Men dette rundskrivet – rundskriv
I-43/99 – understreker at man kan
ikke på bakgrunn av det avvise å
behandle en persons søknad om
omsorgstjenester i en kommune,
selv om vedkommende som søker,
ikke opprinnelig er bosatt der. Dette handler om at man også skal ha
mulighet til å flytte som omsorgsmottaker, og i dette tilfellet f.eks.
som sykehjemsbeboer.
Dette skal nå klargjøres med
rundskrivet på nytt. Vi kommer til
å gå gjennom det og se om det er
behov for ytterligere oppdateringer. I tillegg vil jeg legge til at Leve
hele livet-reformen, som nå skal
behandles i hver enkelt kommune,
også gir en anledning for kommunepolitikerne til å gå gjennom
og diskutere hvordan man i hver
enkelt kommune skal planlegge for
en best mulig tilrettelagt tjeneste,
også for de innbyggerne som har
særskilte behov i omsorgstjenestene.
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PERSONALIA
RUNDE ÅR

Oversikt over de som fyller 50, 60, 0, 75,
80, 85, 90, 95 år. Datatilsynet skriver at
det er ok å kunngjøre her i bladet oversikt over medlemmer som fyller runde år.
Og at vi, slik vi har gjort i mange år, skriver at de som ikke ønsker slik oppmerksomhet, gir redaksjonen (post@bgds.no)
beskjed om det i god tid på forhånd.

90 ÅR
Bjørg Alisøy, Bergen, blir 90 år den
9. april.
80 ÅR
Erna Espedal, Arna, blir 80 år den
14. april.
Kjell R. Johansen, Askøy, blir 80 år
den 16. april.
Liv Johansen, Frekhaug, blir 80 år
den 26. april.
70 ÅR
Jorunn R. Sletten, Askøy, blir 70 år
den 12. mars.
60 ÅR
Åge Sørhaug, Bergen, blir 60 år den
26. april.
TUSEN TAKK
for oppmerksomhet og gave på min
runde dag! Det kom uventet og
rørte meg.
Ønsker dere alle et godt år i 2020.
Vennlig hilsen Lin
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TUSEN HJERTELIG TAKK
for oppmerksomheten i forbindelse
med min 70-års dag.
Vennlig hilsen Arne Nesse.

TUSEN HJERTELIG TAKK
for hyggelig hilsen og gave som jeg
fikk til min 60 års dag. Det gledet
meg veldig.
Hilsen Nina Hurtley.

Tegnspråkkonsulent ansatt fra 01.12.2019
På første arbeidsdag ble Anita Norheim ønsket velkommen med blomsterhilsen fra senterstyret. Hun starter med å gå gjennom alle epostene
som er kommet etter at meldingen om gratis tegnspråkkurs for butikkansatte spredte seg på Facebook rett før hun ble ansatt. Det vil si at dagen
begynte bra. Hun skal også jobbe med barn og ungdom i samarbeid med
Bergen Døves Ungdomsklubb.
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"Godt nytt år" fra seniorene i
Bergen Døvesenter 31.12.2019

Molly Kjellid bakte en stor kake til innvielsesfesten 20. februar + en liten kake til besøk fra
Riebers legat og Bergen kommune 21. februar :-)

Bergen Døves Idrettsklubb arr.

Døvemesterskapet
i Futsal
i Haukelandshallen
Lørdag 29. februar
kl. 08.00-16.30

Søndag 1. mars kl. 09.00-16.30
Velkommen!

Hvert år siden 2011, på nyttårsaften, hilste seniorene
"Takk for det gamle året" og "Godt nytt år"
til familie, venner og kjente i Norge.
Disse finner du på Bergen Døvesenters hjemmeside
http://www.bgds.no/tegnnytt-2/gamle-filmer/
Helt nederst på siden (der er ca 180 videofilm)

Bergen Døvesenter har årsmøte
torsdag 19. mars 2020 kl. 18.00
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Over 70 deltok i innvielsen av "Ungdomstoppen"
torsdag 20. februar 2020

Se video og bilder på vår Facebook-side og hjemmeside (www.bgds.no)
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Bergen Døvesenter 140 år
Jubileumsfest på Voss - lørdag 30. mai 2020 (pinseaften)

KRYSS AV

Pris

Jeg blir med på bussen (fra baksiden av Bystasjon):
o Buss Bergen-Voss (kl. 12.00-13.30) .........
0
o Buss Bergen-Voss (kl. 15.00-16.30) .........
0
o Buss Voss-Bergen (kveld/natt etter avtale) .
0
o Buss Voss-Bergen (søndag kl. 12.00)........
0
Jeg reiser på egen hånd: JA o NEI o
Festmiddag på Hangurstoppen Restaurant
Inkludert gondol tur/retur (sett ett kryss):
o Jeg er medlem av Bergen Døvesenter ............ 990
o Jeg er medlem av en døveforening/NDF ........ 1.160
o Jeg er ikke medlem av døveforening/NDF...... 1.460
o Vinpakke (4 glass) .......................................... 425
o Ølpakke (4 glass) ............................................ 375
Sum for deg .........................................................
Beløpet overfører du til konto nummer 5235.05.01053
eller vipps #12425 (”kjøp og betal”). Hvis du bruker vipps
må du huske å skrive ”140 års jubileum” i meldingsfeltet.

o Jeg skal bo på et hotell på Voss, og bestiller selv.
https://www.scandichotels.no/hotelreservation (se link på bgds.no)

Hotel Scandic Voss, bookingkode: D000004481

o Jeg er allergisk:
..........................................................................
..........................................................................
o Jeg er vegetarianer:
..........................................................................
..........................................................................
Navn: ......................................................................
E-post: ....................................................................
Mobil nr.: ................................................................

FORELØPIG PROGRAM
• Buss fra Bergen kl. 12.00 og kl. 15.00
• Gondolbane opp fra Voss jernbanestasjon
ca. kl. 17.30-18.00
• Velkomstdrink på Hangustoppen Restaurant
kl. 18.00
• Gjestene finner sine plasser ved bordene
• Velkomst-tale ved styreleder
i Bergen Døvesenter
• Teknisk informasjon fra toastmasteren
• 3 retters middag.
Forretten serveres: Råmarinert Glitne Kveite
• Toastmasteren
• Tale v/Petter Noddeland, Norges Døveforbund
• Hovedrett serveres:
Kaffemarinert reinsdyrentrecôte
• Toastmasteren
• Tale v/ ? (ikke flere taler den kvelden)
• Dessert serveres: Sjokolademousse med karamell
• Toastmasteren har ordet
• Kulturinnslag
• Toastmasteren er ferdig med sin oppgave
• Musikk, dans, med underholdning innimellom
• Festen avsluttes nær midnatt
Gondolbane ned til Voss jernbanestasjon
Buss tilbake til Bergen (buss om natten, og buss søndag)
Toastmaster: Paal Richard Peterson
Påmeldingsfrist: 28. februar 2020 (bindende). Etter
den tid fortløpende påmelding hvis fortsatt ledig.
Etter 1. mars kan du spørre om det fortsatt er ledig
plass.
Du kan enkelt melde deg på elektronisk via link hos
www.bgds.no. Der kan du se om det fortsatt er ledig
plass. Der finner du også link til hotellet.

Påmeldingen leverer/sender du til kontoret i Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen
Du kan og scanne/ta bilde, og sende til post@bgds.no
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

TERMINLISTE
Februar:
23. sø: Karneval for barn og ungdom i
storsalen kl 13.00-15.00, med
premiering av flott kostyme og leker
24. ma: H.F.H. har styremøte på styrerommet
kl. 18.00
26. on: Seniorgruppen har møte på styre
rommet kl. 16.00-18.00
27. to: Seniortreff kl 11-15 – utlodning
29. lø : Idrettsklubben arr. DM i futsal i Haukelandshallen
29. lø: Beast har tegnspråkfest i byen.
Nærmere info kommer senere
Mars:
01. sø: Idrettsklubben har DM i futsal
i Haukelandshallen
03. ti: Seniorgruppen har bowlingtreff på
Vestkanten
05. to: Seniorgruppen har årsmøte kl. 12
05. to: Temakveld for barn og ungdom 1118 år på Ungdomstoppen. «Identitet,
ensomhet og inkludering». Servering:
Drikke og snacks.
05. to: STORSALEN ER STENGT OM KVELDEN
07. lø: Storsalen er utleid

10. ti: Hordaland foreldrelag for hørselshemmede har årsmøte i storsalen kl.
18.30-20.30.
12. to: Seniortreff kl 11-15. Besøk av Guttorm E. Jørgensen, som har klatret til
topps i Argentina (6.962 moh.)
12. to: Kl. 19.00: Guttorm E. Jørgensen
forteller om sin klatretur til Amerikas
høyeste fjell, i Argentina (6962 moh).
14. lø: Beast på tur til Fløyen
16. ma: Barnehagen har personalmøte i
storsalen kl. 17-20
19. to: Seniortreff kl 11-15
19. to: Bergen Døvesenter har ÅRSMØTE
kl. 18.
21. lø: Storsalen er utleid
24. ti: Ungdomsklubb, Rådgivningstjenesten, Døvekirken samles i 3. etasje
kl. 18-20 med tema Identitet, ensomhet og integrering.
24. ti: Tegnspråkkurs nivå 1 i storsalen kl.
18-21
26. to: Seniortreff kl 11-15 – utlodning
26. to: Senterstyret har møte kl. 16
26. to: Bergen Døves Idrettsklubb har årsmøte i storsalen kl. 18.00

28. lø: Storsalen er utleid (+29.03)
31. ti: Besøk av elever fra Nordahl Grieg vg.
skole kl. 14-15.
31. ti: Påskeverksted for barn og unge i
storsalen kl. 17-19 – sammen med
Statped.
April:
02. to: Seniortreff kl 11-15
02. to: STORSALEN ER STENGT OM KVELDEN
04. lø: Storsalen er utleid
09. to: Skjærtorsdag
10. fr: Langfredag
12. sø: 1. påskedag
13. ma: 2. påskedag
16. to: Seniortreff kl 11-15
16. to: STORSALEN ER STENGT OM KVELDEN
22. on: Barnehagen har personalmøte i
storsalen kl. 17-20
23. to: Seniortreff kl 11-15
23. to: Senterstyret har møte kl. 16
25. lø: Storsalen er utleid (+24. og 26.04)
30. to: Seniortreff kl 11-15 – utlodning
30. to: Beast arr. øl og vinsmaking i døvesenter (og middag og fest i byen
etterpå)
Mai:
01. fr:
03. sø:
07. to:
09. lø:
14. to:
14. to:
17. sø:
17. sø:
21. to:
23. lø:
28. to:
28. to:
30. lø:

Martin Berhovde, 28 år, er ansatt som ny daglig leder i Bergen Døvesenter fra og med 1.juni. Rune Anda går da over i pensjonistenes rekker
etter å ha vært i stillingen i 17 år. Martin er til sommeren ferdig med sin
utdannelse som siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.
I døveorganisasjonen har han hatt ulike tillitsverv og stillinger blant
annet i Norges Døveforbund, Norges Døveforbunds Ungdom og Bergen
Døvesenter.

Off. høytidsdag
Storsalen er utleid (M) – (+02.05)
Seniortreff kl 11-15
Storsalen er utleid (+08.05 og 10.05)
Seniortreff kl 11-15
Senterstyret har møte kl. 16
Nasjonaldag
Beast samles til middag i byen
Kristi himmelfartsdag – Døvesenteret
er stengt
Storsalen er utleid
Seniortreff kl 11-15 – utlodning
Litt historie foran døvesenterets 140
års jubileum
Bergen Døvesenter er 140 år
– festmiddag på Voss

Juni:
01. ma: 2. pinsedag
04. to: Seniortreff kl 11-15
05.-07. fr-sø: Beast på hyttetur til Fedje
05. fr: Nubben Barnehage har arrangement
(storsalen er stengt)
06. lø: Storsalen er utleid fra kl. 12 (+07.06)
11. to: Seniortreff kl 11-15
11. to: Senterstyret har møte kl. 16
13. lø: Storsalen er utleid
16. ti: Barnehagen bruker storsalen kl.
16.00-18.00
18. to: Seniortreff kl 11-15 – Sommerbord
27. lø: Storsalen er utleid (+ 26. og 28.)

