
 

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE  

på FI-senteret  

12.02.19, kl. 18.00. 

 

Vårt kontor og møtelokaler finner vi i 

Aasegården i FI-senteret i 3. etasje.  

 



ÅRSMELDING 

Post 1: Styrets sammensetning 

    

Leder Ellinor 

Hjørnevik 

Nestleder Trond 

Sjøvoll 

Kasserer Kirsten 

Tunheim 

Sekretær Unn 

Myklebost 

    

Styremedlem Elin-

Kristin Bache 

Styremedlem Linn 

Malmin 

Styremedlem Geir 

Amundsen 

Styremedlem 

Charlotte Barmen 

   

Valgkomite for 2018 har vært Sjur Valland og Arvid Hauge. 

Det var 2319 medlemmer i HLF BERGEN pr. 31.desember 2017, en økning på 30 medlemmer. 

Post 2: Møtevirksomhet 

Årsmøtet 2018 ble avholdt på FI-senteret den 13.02.16. 

Vi har hatt 10 styremøter og behandlet ca. 90 saker. I tillegg til styremøter har styret løpende 

behandlet saker på e-post. 

2017 styret har hatt strategimøte 14-15 januar på FI senteret. I 2018 fikk 5 nye medlemmer inn 

i styret men har ikke hatt anledning til å sette av tid til teambuilding. Dette må prioriteres 

kommende år.  

Styret har hatt møte med formiddagsgruppen og yrkesaktivgruppen og ønsker å holde fortsatt 

god kontakt fremover. 

 



Post 3: Møter for medlemmer og sosiale arrangementer 

FORMIDDAGSTREFF 2018 I HLF BERGEN 

Formiddagstreffene blir holdt første torsdagen i hver måned unntatt juli og august fra 

klokken 12.00 til 14.00. 

Vi forsøker å ha et foredrag med tema vedrørende hørsel eller diverse andre tema, 

etterfulgt av sosialt samvær med kaffe, kringle og litt frukt.  

Fremmøtet har vært økende og godt, men litt avhengig av værforhold og tema. 

Vårens møter: 

• Januar:     Livet som hørselshemmet ved Reidar Breistein 

• Februar:  Kåseri om Island ved Matthias Viktorsson 

• Mars:       Frivillighet ved frivillighetskoordinator i Bergen kommune 

• April:        Apapas forlis utenfor Liverpool i 1917 ved Ragna Netland 

• Mai:      Forebyggende tiltak mot brann ved pensjonert brannmann  

                  Svein Olaf Drageland 

• Juni:         Hørselshemmede under okkupasjonen 1940 – 1945 ved Torbjørn Sander. 

 

 

 

Tur til Rosendal 

20. juni hadde vi tur til vakre 

Rosendal. Vi reiste tur/retur 

med hurtigbåt 

Strandkaien - Rosendal.  

Etter omvisning i Baroniet, 

fikk vi servert lunsj. 

 

17 personer deltok. 

 

 

Høstens møter: 

• September: Livet i byen Jante og Janteloven av Aksel Sandemose ved Kåre Håland 

• Oktober:      Min historie – å bli hørselshemmet som ung voksen  ved Elin Hopland 

• November:  Å leve med dårlig hørsel ved psykolog Sissel Grønlie 

• Desember:  Om legemidler og bruken av dem ved Gunvor Johnsen        

Alle møtene ble skrivetolket 

Arrangementskomiteen består av: Unni Stenberg, Liv H. Iversen, Inger Loneland, Tordis 

Heimvik, Turid Hagelsteen og Bjørg Horvei. De fleste er likepersoner. 

Vi har det kjekt og trives med oppgaven.  

Lunsj i Rosendal: Kirsten Tunheim, Johannes Mjøs, Unni 
Stenberg og Atle Stenberg 



 

Yrkesaktivtreff v/Forum for yrkesaktive 

 

Arbeidsutvalget 

 

Arbeidsgruppen består av: Halvdan Ramberg Moe, Lill Kristin Allum, Zoltan Szinyei og Inger 

Skår-Andersen. Halvdan er kontaktperson mot styret i HLF Bergen. 

 

Følgende 3 samlinger ble arrangert i 2018 

 

• 17.1.2018 Tema: «Digitale tekniske hjelpemidler for hørselshemmede spesielt i 
yrkessammenheng.» Foredrag ved Kjetil Teigen, Phonak/Comfort Audio. 11 personer 
møtte frem utenom arbeidsgruppen. Skrivetolk.  
 

• 28.5.2018 Tema: ”Tilrettelegging for hørselshemmede på arbeidsplassen” Informasjon 
fra NAV og ellers erfaringsutveksling. 6 besøkende og 2 skrivetolker utenom arb.gruppen 
deltok. 
 

• 11.9.2018 Tema: ”Psykososiale konsekvenser ved hørselstap” innlegg ved overlege 
Kristin Opedal. 8 besøkende, arbeidsgruppen og 2 skrivetolker deltok. 

 

Arbeidsgruppen har utenom disse samlingene avholdt 3 møter internt. Økonomi: Kun brukt 
litt penger på servering til disse tre samlingene som ble arrangert. 
  



Andre arrangement for medlemmene 

Tegn som støtte til tale (TSS): 

I høst har det vært 12 kurskvelder med TSS kurs ved kursleder Elin Haugland.  

Kurset ble tatt godt imot, men hadde få deltakere, på tross av en dyktig kursholder. 

 

Det har vært TSS øvinger tirsdager på Bergen Døvesenter, med Linn Malmin og Trond Sjøvoll 

som primus motor. 

 

Bowling 

En gruppe på fire personer har tatt initiativ til, og stått for gjennomføring av to bowlingtreff 

om formiddagen i høst. Gruppen har søkt Extra-stiftelsen om midler med positivt resultat, og 

det vil bli flere bowlingtreff i 2019. Treffene har vært gratis for medlemmer. 

 

Gruppen består av Halvdan Ramberg Moe, Inger Loneland, Reidar Breistein og Hilde-

Jannecke Hellestvedt.  

 

Julebord 

Årets julebord var satt til 17 november. Vi arrangerte julebordet i samme lokaler som i fjor 

og fikk veldig god påmelding, totalt litt over 30 personer. Det ble en fin kveld hvor vi også 

fikk sitte i egen «stue» etter middagen.  

Post 4: Andre møter/arrangementer 

Årsmøte HLF Hordaland 10-11 mars 

På HLF Hordaland sitt årsmøtekurs 10 mars og årsmøte 11 mars deltok Ellinor Hjørnevik, 

Trond Sjøvoll, Unn Myklebost, Kirsten Tunheim, Elin-Kristin Bache og Geir Amundsen. I 

tillegg deltok Charlotte Barmen som vara. 

Møte brukerutvalget NAV Hordaland 

Ellinor Hjørnevik har deltatt som brukerrepresentant NAV Hordaland for FFO på møte med 

NAV Hordaland 13 mars, 6 juni og 11 desember. Som brukerrepresentant for FFO 

representeres også andre funksjonshemminger enn hørsel.  

På møtene deltar 5 fra FFO, 2 fra kreftforeningen, 2 fra SAFO, 2 fra det felles innvandrerråd, 

4 fra LARnett Norge og 2 fra F2F Hordaland samt 2 personer fra NAV Hordaland. Møtene i 

år har hatt mye fokus på  regionaliseringsprosessen i NAV Hordaland og NAV Sogn og 

Fjordane. 

Innspillsmøte til ny folkehelsehelsemelding 

Geir Amundsen deltok på møtet 9 april for HLF Bergen. Møtet viste seg å handle mer om 

sosiale forhold og utfordringer i lavinnteksfamilier enn funksjonshemminger. 

Årsmøte hjelpemiddelmessen 

Kirsten Tunheim deltok på årsmøte for hjelpemiddelmessen 13 april 

Møte med HLF Hordaland og hørselsfaglige miljø i Bergen 

Ellinor Hjørnevik deltok på møte mellom HLF Hordaland og hørselsfaglig miljø i Bergen 27 

april. Møtet hadde en vinkling inn mot samarbeid rundt kursvirksomhet. 



Møte med HLFU 

Ellinor Hjørnevik på møte med HLFU 9 mai 

Møtte Extrastiftelsen på Litteraturhuset 

Ellinor Hjørnevik deltok på møte med Extrastiftelsen 24 mai for å se på hva vi hadde fått til 

med midler til utstyr extrastiftelsen bevilget penger til i 2017. 

Landsmøte HLF 

HLF Bergen hadde 4 legater til landsmøtet i 2018. Trond Sjøvoll, Unn Myklebost, Matthias 

Viktorsson og Hilde-Jannecke Hellestveit. Det ble en interessant og fin tur, lange dager og 

mye informasjon men også mye sosialt med arena for å bli kjent med andre HLFere og bygge 

nettverk.  

Informasjonsmøte på hjelpemiddelsentral 

Trond var på informasjonsmøte om bildetolking på Hjelpemiddelsentralen 4. september 

Møte med Grieghallen om tiltak for hørselshemmete 

Elin-Kristin Bache, Ellinor Hjørnevik og Trond Sjøvoll hadde møte med Grieghallen for 

innspill til tilrettelegging 4 september. HLF ble godt mottatt. Styret må oppnevne 3-4 til å 

delta i en gruppe for hjelp til utforming. Deretter er det ønskelig å ha en testgruppe på for 

eksempel 10 personer. 

Trond, Elin-Kristin og Ellinor deltok som testpersoner i Grieghallen 3 november med 

forestillingen Candide uten hjelpemidler, men med teksting. 

Trond, Elin-Kristin og Ellinor ble intervjuet av Grieghallen 8 november etter Candide 

forestillingen 

Organisasjonskurs i regi av HLF Hordaland 

Ellinor Hjørnevik deltok på organisasjonskurs med tema fylkessammenslåing 22. september. 

Sammen er vi sterkere, satsing mellom HLF og HLFU 

Mange forsvinner ut av HLF i overgangen mellom HLF og HLFU. Det har derfor vært en 

satsning for å se nærmere på hva som kan gjøres for at flere går over til HLF med to 

samlinger 27 september og 30 oktober.  

Ellinor Hjørnevik deltok på begge og Unn Myklebost deltok på den første. Det kom ingen 

klare svar ut av samlingene men mer felles aktivitet kan dra i positiv retning. 

Norske kvinners sanitetsforening 

Trond Sjøvoll holdt foredrag for Norske kvinners sanitetsforening 23 oktober om HLF og 

tilbud vi har for medlemmer og andre interesserte. 

Årsmøtearbeid og valgkomiteens arbeid i regi av Funkins 

Ellinor Hjørnevik, Geir Amundsen og Kirsten Tunheim deltok på 2 samlinger 5 og 14 

november. 

Ledersamling FFO 

Ellinor Hjørnevik og Trond Sjøvoll deltok på ledersamling 8 november.  



Kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» 

Ellinor Hjørnevik og Elin-Kristin Bache deltok på møte om kvalitetsreform for eldre 13 

november på Scandic Flesland Airport  

Kommunikasjonsgruppe HLF Hordaland 

Geir Amundsen deltar i kommunikasjonsgruppe med HLF Hordaland. Det har vært møteserie 

med 3 møter i høst. Arbeid sluttføres 15.01.2019. Datoer er 13 og 20 november. 

Hvert øre teller-aksjonen 

 

Aksjonen ble holdt ute på Torgallmenningen i Bergen sentrum 15 juni. Etter planen skulle vi 

også i år vært i Galleriet, men i forbindelse med ombygging måtte vi på kort varsel trekke ut. 

Det ble en vindfull dag med mange praktiske utfordringer som ble ordnet etter beste evne og 

med godt humør. 

Mange HLF Bergen støttespillere gjorde en strålende innsats, flott sporty gjeng å ha med på 

aksjonen.  

Det var mange som fikk testet hørselen denne dagen med Aleksander Jensen (audiograf på 

HUS). Et vellykket arrangement, og vi håper hørselssaken ble litt mer synlig for flere. 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 

Matthias Viktorsson deltar her, med Rune Anda fra Bergen Døvesenter som vara. De har møte 

sammen i forkant av KRFF-møtene, hvor de drøfter saker som skal legges fram. Dette 

samarbeidet fungerer utmerket. Det er mange saker som tas opp her, og Matthias Viktorsson 

og Rune Anda passer på at de hørselshemmedes interesser blir hørt. 

Matthias Viktorsson gjør en god jobb for HLF Bergen her. 



Samarbeid HLF Hordaland 

HLF Bergen har hatt god kontakt med fylkeslaget i 2018. Fylkeslaget har vært flinke til å 

tilrettelegge for økt samarbeid og det er en åpen og god dialog.  

HLFU Bergen 

Vi har hatt bra kontakt med HLFU Bergen i år, blant annet er de med i satsningen på 

medlemmer i yrkesaktiv alder. Det har vært «sammen er vi sterkere» fokus i år der vi har sett 

på hvordan vi kan gjøre overgang fra HLFU til HLF enklere. 

Vi ser frem til fortsatt samarbeid med dem. 

Bergen Døvesenter 

HLF Bergen og Bergen Døvesenter har hatt god og jevnlig kontakt. Det er økende samarbeid 

og vi har gjort felles sak ved flere anledninger. 

Vi har fått låne lokaler i Døvesenteret til TSS satsing både vår og høst. I tillegg har 

Døvesenteret stilt opp med møtelokaler til flere styremøter. FI senteret har alt for liten kapasitet 

til medlemsorganisasjonene. 

Vi har god og nyttig kontakt med Bergen Døvesenter, og håper dette vil fortsette. 

Møter med valgkomiteen 

Styret har hatt god kontakt med valgkomiteen for å formidle behov for sammensetting av styret 

i HLF Bergen. 

Kontakt med Bergen kommune 

Det har vært liten kontakt med Bergen kommune i 2018. 

 

Post 5: Informasjon til medlemmene 

Informasjonsarbeid er tema for kontinuerlig drøfting og evaluering – hvordan kan vi best nå ut 

til medlemmene våre? 

Disse informasjonskanalene har vært benyttet: 

5.1. Nyhetsbrev 

Styret har sendt ut to nyhetsbrev i 2018. 

5.2. Hjemmesiden 

Hjemmesiden oppdateres jevnlig og fungerer som oppslag for informasjon. Trond Sjøvoll har 

ansvaret for hjemmesiden. 

Adressen er: www.hlfbergen.no 

5.3 Facebooksiden 

Lagets facebookside benyttes til all annonsering av aktiviteter. Andre tema legges også ut. 

Styret håper på god dialog med medlemmene her. 

http://www.hlfbergen.no/


5.4. Annonsering i avis 

Aktuell annonsering i avis er i BT. Annonsering i avis er dyrt men brukes fortsatt til aktiviteter 

som trengs annonseres ut over digitale medier. Formiddagstreffene annonseres i BT. 

5.4. Kontakt med styret 

HLF Bergen er tilgjengelig pr e-post og telefon. Det er ønskelig med mest mulig henvendelser 

pr. e-post. For å dekke opp de som ikke har tilgjengelig e-post er også telefon betjent. Adresse 

og telefon nummer finnes på hjemmesidene våre.  

Post 6: Lagets kontor 

FI-senteret i Vestre Strømkaien 7 

Lagets kontor i FI senteret fungerer greit. Vi ser stadig utfordringer i forhold til at kontoret 

ligger i 3. etg i en bygård som er låst på gateplan etter kl. 16.00. Spesielt i forbindelse med 

møter på kveldstid er dette en utfordring, men lite å gjøre med. 

Vi deler kontor med Epilepsiforbundet. 

Post 7: Støttespillere i HLF Bergen 

Likepersoner 

HLF Bergen har mange likepersoner som gjør en viktig oppgave. Vi sender folk på kurs og 

re-sertifisering ved behov for å være oppdaterte. Vi har 2 likepersonbager med utstyr til 

rensing av høreapparat på kontoret på FI senteret, som hver kan benytte når det trengs. Vi har 

en lukket gruppe på Facebook for utveksling av informasjon. Noen av våre likepersoner er 

fylkeskontakter i tillegg.  

På formiddagstreffene er det likepersoner til stede, og disse blir hyppig benyttet på møtene. 

Frivillighet generelt i HLF Bergen 

HLF Bergen har frivillige med ulike oppgaver i tillegg til likepersoner. Mange organisasjoner 

opplever at det er vanskelig å skaffe frivillige og fylle styreverv. HLF Bergen jobber med å 

definere spesifikke oppgaver til nytte for laget. Ved å opprette oppgaver og grupper med 

avgrensete arbeidsoppgaver håper vi det vil være mer attraktivt å ta på seg frivillig verv og bli 

en av våre støttespillere. Styret har samlet støttespillerne før sommeren og før jul. 

 Post 8: Det kommunale rådgivningskontor for hørselshemmede 

Vi har hatt god kontakt med det kommunale rådgivningskontoret for hørselshemmede i 2018.  

De er en viktig støttespiller for hørselshemmede i Bergen som vi setter pris på å samarbeide 

med.  

Rådgivningskontoret og HLF Bergen fortsetter å holde kontakten også i 2019. 

Post 9: Lagets utstyr 

Laget har en god del utstyr og rekvisita. Det har ikke vært større investeringer i 2018. 



Post 10: Grasrotandelen    

Grasrotandelen gir kjærkomne penger i kassen. Vi takker alle som allerede har registrert sin 

grasrotandel til HLF Bergen. 

Post 11: Mottatte gaver og tilskudd 

Laget har mottatt diverse gaver og tilskudd 

Grasrotandelen /Norsk Tipping  67 365,- 

Bergen kommune  51.000,- 

 

Post 12: Årets regnskap  

Årets regnskap for 2018 og budsjett for 2019 blir lagt frem på årsmøtet. 

Post 13: Styrets arbeid 

Arbeidet i styret har vært bra og styret har løst sine oppgaver i fellesskap på en god måte.  

Arbeidsfordelingen har vært god, og alle har ytt en god innsats til beste for laget. Styret jobber 

med bedre samarbeid inn mot hørselsomsorg fra det offentlige. Det jobbes også med nye tilbud 

til medlemmene. Styret har bestått av 8 personer i 2018, hvorav bare 3 var med fra 2017, året 

har dermed blitt til dels innkjøringsår. 

Takk til alle 

Styret takker alle tillitsvalgte for deres frivillige arbeid for å fremme hørselshemmedes 

rettigheter i samfunnet. Styret takker også medlemmene for godt samarbeid og støtte. 

Samarbeidet med tolketjenesten i Nav har vært godt, men tilgang på tolker er ikke stor nok til 

å dekke behov. 

Vi håper at grunnen er lagt for mye god aktivitet for laget i FI-senteret i tiden fremover. 

Utfordringene er mange og vi må stå klare til å gripe tak i dem. 

Vi har faste aktiviteter gjennom formiddagstreff første torsdag i måneden og treff for de som 

er i yrkesaktiv alder på kveldstid. Vi håper mange medlemmer finner veien dit. Møtene er åpne 

for alle. 

Din hørsel – felles sak! 

Styret i HLF Bergen  

  



Handlingsplan 2019 
 

Dato Kl Type møte Sted 

2019  VÅRSEMESTER  
3 januar 12-14 Formiddagskafé 

Halvdan Ramberg Moe: 
«Sterkt tunghørt hele livet» 

FI senteret 

12-13 januar 10-17 Strategihelg styret Solstrand 

15 januar  Nyhetsmail  

07 februar 
12-14 Formiddagskafé 

Hageforvalter og gartner Astrid Matland 
«Hagen ved Damsgård Hovedgård» 

FI senteret 

22 januar 17-20 Styremøte FI senteret 

12 februar 18 Årsmøte FI senteret 

19 februar 17-20 Styremøte FI senteret 

  Møte med Formiddagsgruppen en gang pr år,  

  Møte med Yrkesaktivgruppen, tidlig på året en gang pr år  

Dato  Nyhetsmail  

07 mars 
12-14 Formiddagskafé 

Kari Margrete Engja 
«Å miste hørselen i voksen alder» 

FI senteret 

19 mars 17-21 Styremøte FI senteret 

14-15 mars?  Arrangement for HLF Bergen frivillige  

14 mars  Danmarkstur for medlemmer FjordLine 

04 april 12-14 Formiddagskafé 
Førstekonservator Trond Indahl 
«Bergenssølv og utstillingen – Sølvskatten i Kode 1» 

FI senteret 

23 april 17-21 Styremøte FI senteret 

2 mai  Formiddagskafé 
Trond Sjøvoll 
«Naturlige tegn og TSS» 

FI senteret 

Dato 18-20:30 Yrkesaktive treff: FI senteret 

21 mai 17-21 Styremøte FI senteret 

Dato  Hvert øre teller  

06 juni  Formiddagskafé 
Rune J. Skjælaaen (tidligere politiker og pasientombud) 
«En helsetjeneste for alle» 

FI senteret 

11 juni 17-21 Styremøte FI senteret 

Dato  Nyhetsmail  

 

  



2019 
 HØSTSEMESTER  

27 august 17-21 Styremøte FI senteret 

5 september  Formiddagskafé FI senteret 

Dato  Nyhetsmail  

Dato 18-21 Yrkesaktive treff FI senteret 

5 september 10-16 Stand på Hjelpemiddelmessen Framohallen 

24 september 17-21 Styremøte FI senteret 

3 oktober  Formiddagskafé FI senteret 

Dato 18-21 Yrkesaktive treff FI senteret 

Dato  Studietur  

22 oktober 17-21 Styremøte FI senteret 

7 november  Formiddagskafé FI senteret 

Dato  Samling for støttegruppen (evt ifbm julemøte)  

16 november  Julefest  

26 november 17-21 Styremøte FI senteret 

Dato  Nyhetsmail  

5 desember  Formiddagskafé FI senteret 

2020    

11-12 Januar  Strategimøte 
Planlegging av årsmøte og årsplan. 

 

11 februar  Årsmøte FI senteret 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 


