
Bergen Døves Seniorgruppe 

VEDTEKTER 
§ 1. Bergen Døves Seniorgruppe er en avdeling under Bergen Døvesenter (BDS) og har 
spesielt ansvar for døve og hørselshemmede pensjonister (alders-, førtids- og 
uførepensjonister) i Bergen Døvesenters arbeidsområde. Gruppen skal regelmessig invitere 
til senior-treff. Gruppen har eget årsmøte og regnskap. 

§ 2. Gruppen er åpen for alle som er nevnt i § 1, uansett medlemskap, men bare medlemmer 
av BDS har stemmerett på gruppens årsmøte og kan velges til tillitsverv. Det kreves ikke 
kontingent, men ved turer og større arrangementer hvor det betales egenandel, kan 
egenandelen for medlemmer av BDS settes lavere enn for ikke-medlemmer. 

§ 3. Gruppen ledes av et styre på fem personer, valgt på årsmøtet. Det skal føres referat fra 
møtene ved sekretæren. Kassereren skal, ifølge fullmakt, disponere gruppens bankkonto og 
føre enkelt regnskap, som vanligvis først revideres av gruppens egen revisor, deretter av 
døvesenterets revisor. 

§ 4. Årsmøtet holdes i første halvdel av mars og skal kunngjøres med minst en måneds 
varsel. Det skal behandle: 

a) Valg av møteleder og referent. 
b) Årsmelding, fra årsmøte til årsmøte. 
c) Revidert regnskap per 31. desember. 
d) Innkomne saker, innkommet til lederen minst to uker før årsmøtet. 
e) Valg, som ledes av valgkomiteen: 

Styre, bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. 
1. og 2. varamedlem. 
Revisor og vararevisor. 
Valgkomité: to personer + varamedlem. 

Alle valg avgjøres ved vanlig flertall. Hvis flere forslag, foretas skriftlig avstemning. 
 

§ 5. Styret har ansvar for at det arrangeres regelmessige senior-treff, vanligvis på passende 
dagtid og med bevertning og program tilpasset for gruppen. Informasjon om aktuelle emner 
skal prioriteres, som helse, kosthold, sosiale-/trygdeordninger, omsorg etc. Det forventes at 
døvesenteret stiller lokale gratis til disposisjon. Utenom de fate møtedagene skal det minst 
en gang vår og høst arrangeres noe utenfor døvesenteret, som f.eks. utflukt og julebord. 
 
§ 6. I tilfelle oppløsning, skal gruppens protokoller og alle verdier overføres til Bergen 
Døvesenter. 
 
Dette er vedtatt på årsmøtet i gruppen 07.03.2019, og gjelder fra og med årsmøtet 2020. 


