
Vedtekter for BERGEN DØVESENTER 

Stiftet 30. mai 1880 
Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918 
  
  
§ 1. Formål      
Bergen Døvesenter (BDS) har som formål å arbeide for at døve skal oppnå likestilling 

og likeverd med de hørende som bor i Bergens og ellers i Vestland fylke.  

Som døve regnes også sterkt tunghørte og de som har mistet hørselen i forskjellig 

alder. 
Virksomheten i Døvesenteret er i hovedsak basert på tegnspråk og tegnstøttet 

kommunikasjon. 
  
§ 2. Tiltak 
For å oppnå 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. 
Bergen Døvesenter eier og administrerer eiendommen Kalfarveien 79 i Bergen som sitt 

aktivitetssenter, og som går under navnet Bergen Døvesenter. 
Etter behov skal Døvesenteret 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 Døvesenter 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 Døvesenteret eller direkte til Norges Døveforbund. 
  

 



§ 4. Æresmedlemskap. 
Med minst 2/3 flertall kan årsmøtet, etter innstilling fra styret, utnevne 

æresmedlemmer, som en honnør for iherdig og oppofrende innsats for Døvesenteret 

og til beste for de døve og sterkt tunghørte i Døvesenterets 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. Ny-innmeldte 

medlemmers medlemskap gjelder fra den dato kontingenten er betalt. De som ikke 

har betalt etter purring, blir strøket. 
  
§ 6. Årsmøtet 
Årsmøtet er Døvesenterets 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 vedtekts-endringer 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. 

7.  Fastsettelse av styrehonorar 
8.  Budsjett til orientering. 
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)   Vedtektskomité 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 
Døvesenterets 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. 
Døvesenterets styre har sammen med eiendomslederen og vaktmesteren ansvaret for 

driften av Døvesenteret, og sammen med daglig leder for et rikt og variert kulturtilbud 

for de døve i Bergensregionen. 
Døvesenterets 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 Døvesenteret 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 Døvesenterets 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. 
  
§ 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 
Bergen Døvesenter 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 Bergens-

regionen, og skal derfor arbeide for at alle de ulike gruppers spesielle interesser blir 

ivaretatt på beste måte innenfor Døvesenterets 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 Døvesenterets 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 Døvesenterets 

formål. 
  
§ 18. Vedtektskomitéen 
Vedtektskomitéen konstituerer seg selv ved å velge leder. Forslag til vedtektsendringer 

skal sendes styrelederen senest 6 uker før årsmøtet, og denne skal snarest sende 

forslagene videre til vedtektskomitéen for behandling. Vedtektskomitéen kan også 

framlegge egne forslag. Komiteen har også som oppgave å vurdere eventuell uenighet 

om fortolkning av vedtektene. 
  
§ 19. Oppløsning 
Oppløsning av Døvesenteret kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med minst 4/5 

fremmøtte av de 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 24. september 2020 og 

avløser tidligere vedtekter for Bergen Døvesenter. 
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