
 

 

 

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE  

på FI-senteret  

13.02.17, kl. 18.00. 

 

Vårt kontor og møtelokaler finner vi i 

Aasegården i FI-senteret i 3. etasje.  

Her har vi, HLF Hordaland og mange andre 

interesseorganisasjoner kontorer. 
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ÅRSMELDING 

Post 1: Styrets sammensetning 

 
 

 

Leder Ellinor Hjørnevik Nestleder Ester Marie Weløy  

  

 

Kasserer Trond Sjøvoll Sekretær Unn Myklebost  

 

 

Valgkomite for 2017 har vært Sjur Valland og Arvid Hauge. 

Det var 2289 medlemmer i HLF BERGEN pr. 31.desember 2017, en økning på 45 medlemmer. 

 

Post 2: Møtevirksomhet 

Årsmøtet 2017 ble avholdt på FI-senteret den 14.02.16. 

Vi har hatt 9 styremøter og behandlet ca. 80 saker. I tillegg til styremøter har styret løpende 

behandlet saker på e-post. 

I 2016 hadde styret fokus på teambuilding og kunnskapsbygging. I 2017 fikk vi ingen nye 

medlemmer inn i styret og vi har kunnet flyte på oppbyggingen av styret som ble gjort i 2016. 

Styret har i stor grad driftet laget ved styremøter og e-post. Det har vært et strategimøte 14 

januar og 21-22 oktober på FI senteret. 

Styret har hatt møte med likepersongruppen, yrkesaktivgruppen og leder for HLF Hordaland. 

Fredag 9. juni på kvelden hadde vi møte, erfaringsutveksling og sosialt samvær med 

overnatting på Terminus. Alle som jobber frivillig for HLF Bergen var invitert og ca 20 
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personer deltok inklusive hele styret. Tema for møtet er oppgaver og samarbeid i HLF 

Bergen. 

Alle fikk tilbud om å delta på HLF Hordaland sitt dagseminar lørdag 10 juni samme sted. 

Dagseminaret hadde følgende tema: 

- Trådløse hjelpemidler 

- Presentasjon av hørselstekniske hjelpemidler ved Phonak 

- Tinnitus 

- Hørselshemmet i Hordaland – hvilken hjelp kan jeg få og hvor. 
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FORMIDDAGSTREFF 2017 I HLF BERGEN 

  

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

12.00 til kl. 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. 

Fremmøte har stort sett vært godt (14 - 15 personer i snitt), men litt avhengig av værforhold 

og tema. 

Vårens møter: 

 Januar:     Hørselshemming og identitet ved Arvid Hauge 

 Februar:  (samme som januar) 

 Mars:       Sydnes sjøbad og andre bad i Bergen i gamle dager ved Christopher Harris 

 April:        Utfordrende og spennende reise i Afrika ved Rune Anda 

 Mai:       Sosial samvær med utlodning 

 Juni:         Informasjon om skrivetolkning og TSS ved Anna H. Nordeide og  

                  skrivetolk Merete Larsen Jansen. 

6 – 8. juni var Formiddagstreff gruppen på tur med Danskebåten til Hirtshals, Aalborg/Bilka 

Hirtshals og retur til Bergen. Vi koste oss veldig og det var en trivelig gjeng som var med. 

 

  

Våre erfarne likepersoner 

som står for arrangeringen av 

formiddagstreffene: foran: 

Bjørg Horvei, bak fra venstre: 

Inger Loneland, Liv Iversen og 

Unni J. Stenberg. 
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Høstens møter: 

 September: Hawai – en reise i bilder ved Trond Sjøvoll 

 Oktober:      Å leve som hørselshemmet ved psykolog Sissel Grønlie 

 November:  Pleie og omsorgtjenester og eldres  sikkerhet ved spesialsykepleier 

                      Gunn Johannessen. 

 Desember:  Hjelpemidler for hørselshemmede og NAVs nettsider ved rådgiver i Nav 

                       Sunniva Lyngtun.  

9 av møtene ble skrivetolket. På ett møte klarte ikke Tolketjenesten å skaffe skrivetolk. 

Arrangementskomiteen består av likepersoner som er pensjonister. Vi har det kjekt og trives 

med oppgaven. 

Formiddagstreffene videreføres i 2018. 

 

FORMIDDAGSTREFFGRUPPENS 2 DØGNS CRUICE FRA BERGEN MED DANSKEBÅTEN  

Formålet med turen var at vi alle skulle bli bedre kjent med hverandre og ha det trivelig og 

koselig. Vi var 15 deltakere. 

Avgang fra Bergen 6 juni 2017 kl 13.30. Etter å ha funnet lugarene våre, nøt vi den flotte 

naturen vi seilte forbi. Noen gjorde det faktisk fra dekk.  

En del av gruppen deltok på quiz og bingo. 

Etter middagen trakk vi oss tilbake fra musikken som ble litt voldsom for høreapparatene våre 

og samlet oss i en fredelig salong med utsikt til holmer og skjær. 

Da vi neste morgen ankom Hirtshals var det fire av oss som foretrakk å bli på båten. Vi andre 

var tidlig oppe og tok bussen til Aalborg. Etter å ha inntatt frokosten på kafeteriaen til 

kjøpesenteret Føtex ruslet vi i de koselige gågatene og handlet litt.  

Deretter tok vi bussen videre til shoppingsenteret Bilka. Der spiste vi lunsj og handlet. 

Tilbake på båten var det en litt sliten gjeng som inntok middagen. 

Siste dagen hadde vi felles frokostbuffet i restauranten og så avsluttet vi med enda litt 

handling i taxfree butikkene. 

Det var en trivelig gjeng vi hadde med oss. Vi koste oss veldig, selv om vi ikke fikk brukt 

medbrakt solkremer, solhatter og shorts. 
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Yrkesaktivtreff v/Forum for yrkesaktive 

 

Arbeidsutvalget 

I 2017 har arbeidsutvalget bestått av: Jan Erik Hagesæter HLF Bergen, Zoltan Szinyei HLFU 

Bergen, Halvdan Ramberg Moe HLF Bergen, Lill Kristin Allum HLF Bergen.  

 

Elvy Fedje gikk ut av arbeidsutvalget i løpet av 2017 og ble erstattet av Lill Kristin Allum.    

 

Aktivitet i 2017 

Treffene i Forumet er lagt til kveldstid, kl. 18 – 20:30 og vi har benyttet oss av møterom ved 

FI-senteret.  Samlingene har vært åpne også for ikke-medlemmer og for interesserte fra 

nabokommunene til Bergen. Alle treffene har vært tilrettelagt med skrivetolking. 

Arbeidsutvalget har stått for planlegging og ledelse av samlingene. Programmet har hatt en 

innledning om et relevant tema ved fagpersoner utenfra eller ved brukere. Det har vært tre treff 

i 2017 med følgende tema:  

 
25. januar: Erfaringer med hørselstekniske hjelpemidler og annen tilrettelegging på 

arbeidsplassen og i studiesituasjoner.  

25. april: Spør audiografen-kveld med Peder O. Laugen Heggdal  

Audiograf og PH.D- kandidat Peder O. Laugen Heggdal innledet om utfordringer knyttet til 

hørselshemming og arbeidsliv. Etterpå var det god tid til å stille spørsmål om hørsel, hørselsvansker, 

audiogram, tekniske hjelpemidler og annen tilrettelegging.  

26. september: Hvordan håndtere hørselshemming i arbeidsmiljø med normalthørende 

kollegaer?  

Innledning ved Halvdan Ramberg Moe og Lill Kristin Allum med påfølgende erfaringsutveksling.  

Det har i snitt vært om lag 15 deltakere på treffene. Engasjementet har vært stort og deltakerne har både 

fått del i ny kunnskap og delt erfaringer med hverandre. Tilbakemeldinger tyder på at tiltak som dette 

dekker et viktig behov. I tillegg viser det seg at hørselshemmede som ellers ikke er aktive i HLF møter 

opp. Målgruppen hørselshemmede i yrkesaktiv alder er tallrik og således er potensialet stort for økt 

aktivitet framover.   

Arbeidsutvalget foreslår at man tydeliggjør Forumets forankring i styret – ved at det vedtas et mandat 

for arbeidsutvalget, ved at det er styret som utnevner medlemmer i arbeidsutvalget og ved at 

arbeidsutvalget rapporterer tilbake til styret. Arbeidsutvalget har meldt forslaget som sak til årsmøtet.  

Samarbeidet i arbeidsutvalget har fungert godt og det foreligger skisse for program for 2018.  

For arbeidsutvalget 

Jan Erik Hagesæter 
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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 og hadde 13 påmeldte. Det var god stemning på kurset med en dyktig 

kursholder. 

 

Mindfulness: 

Mindfulness gikk over 4 kurskvelder i oktober. Kurset ble et populært tiltak med flere påmeldte 

enn vi hadde plasser. Vibekke Fausa loset kyndig kursdeltagerne igjennom oppmerksomt 

nærvær på kurskveldene med ekstra øvelser til tiden mellom kurskveldene. 

 

Kursene har vist at det er behov for flere typer aktiviteter for medlemmene. Kursene har hatt 

et annet nedslagsfelt enn de andre aktivitetene våre. Styret ønsker å videreføre denne type 

tilbud. 

 

Julebord 

Årets julebord var satt til 18 november. Det var dårlig med påmeldinger, vi endret derfor på 

opprinnelig opplegg og arrangerte en kveld for støttespillerne våre i stedet. Alle som var 

påmeldt det opprinnelige julebordet fikk også tilbud om å delta. Det ble en fin kveld hvor vi 

også fikk sitte i egen «stue» etter middagen.  

Post 4: Andre møter/arrangementer 

Psykisk helsevernmøte på Døvesenteret – 25.01.2017 

Det er påtrengende behov for flere ansatte innen psykisk helsehjelp for døve/hørselshemmede. 

Det er i dag bare to personer som har de tre fylkene som sitt arbeidsområde: 

Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane, og deres arbeidsplass er i Bergen. I de tre fylkene 

befinner det seg ca. 100.000 hørselshemmede, og det sier mye. 

Tilstede på møtet: 

 Kristin Opedal, overlege Helse Bergen 

 Sissel Grønlie, psykologspesialist (kontor om onsdagene)    

 Mary-Ann Grønås (daglig leder i Rådgivningskontoret)             

 Gunnar Hansen, styreleder i Bergen Døvesenter                        

 Rune Anda, daglig leder i Bergen Døvesenter                              

 Synnøve Solhaugen Engen, leder i HLF Sogn og Fjordane  

 Anita Oksnes, leder i Haugaland Døveforening                    

 Inger Knutsen, styremedlem i Haugaland Døveforening   

 Ellinor Hjørnevik, HLF Bergen      

Flytting av kontor – februar / mars 2017 

Vi flyttet ut av gammelt kontor og inn i et større som vi nå deler med epilepsiforeningen. 

Litteraturhuset mars 2017 

Styret søkte om, og fikk innvilget penger fra Extrastiftelsen til teleslynge i Litteraturhuset. I 

løpet av 2017 kom anlegget på plass og pengene fra EkstraStiftelsen er overført til 

Litteraturhuset. De kjøpte utstyr fra Cantec AS (tidligere Gewa AS). 
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Ellinor Hjørnevik var på flere møter med Litteraturhuset ifm nytt teleslyngeanlegg og 

testing/utprøving. 

Åpent hus Høyskolen Vestlandet 

Trond Sjøvoll representerte HLF Bergen på Åpent hus på Høgskolen på Vestlandet - Bergen 8. 

mars 

Årsmøte HLF Hordaland 

På HLF Hordaland sitt årsmøte og årsmøtekurs om Brukermedvirkning m.m. 11.-12. mars 

deltok Ellinor Hjørnevik, Ester Marie Weløy, Trond Sjøvoll, Unn Myklebost, Matthias 

Viktorsson, Arvid Hauge og Elvy Fedje (både for HLF Bergen og HLF Hordaland). I tillegg 

deltok som vara Unni Stenberg og Inger Loneland. 

Mestringskurs på lærings- og mestringssenteret 

Trond Sjøvoll deltok som likeperson på Tinnitus på Mestringskurs på Lærings- og 

Mestringssenteret 14. mars. 

Skrivetolkøvelse på døvesenteret 

Trond Sjøvoll deltok som bruker på skrivetolkøvelse 19. april. 

Universell utforming av nytt bybanestopp på Flesland 

Ellinor Hjørnevik var med på testing av nytt bybanestopp på Flesland, Universell utforming 

19. april. 

Skrivetolkøvelse 

På Bergen Døvesenter 19. april deltok Trond Sjøvoll for å hjelpe studentene med å øve på 

praktiske oppgaver før eksamen. Et flott og artig arrangement, og en viktig kontakt med 

skrivetolkutdanningen/tolkeutdanningen for foreningen. 

Universell utforming i Kolletivtransport 

HLF Bergen var godt representert på møte om Universell utforming i Kolletivtransport på 

Scandic Ørnen 8-9 mai. Ellinor Hjørnevik, Trond Sjøvoll og Matthias Viktorsson deltok. 

Universell utforming Flesland – runde 1 

Ellinor Hjørnevik og Matthias Viktorsson testet teleslynge sammen med leverandør 16. mai på 

den nye flyplassen på Flesland.  

Teknologistand 

HVERDAGSTEKNOLOGI -  Teknologi som hjelper avsluttet ble holdt i Bergen kommunes 

avdeling for Innbyggerservice i Kaigaten 4 i regi av eldrerådet i Bergen og Utviklingssenter 

for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 22. mai. 

HLF Bergen var her representert av leder Ellinor Hjørnevik og Likepersonene Bjørg Horvei, 

Liv Huus Iversen og Unni Stenberg. Ester Marie Weløy var fotograf. Takk til alle for vel 

gjennomført Teknologidag! 

https://maps.google.com/?q=Kaigaten+4&entry=gmail&source=g
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Universell utforming Flesland – runde 2 

Ellinor Hjørnevik og Matthias Viktorsson testet teleslynge sammen med leverandør 1. juni på 

den nye flyplassen på Flesland.  

Hvert øre teller-aksjonen 

Aksjonen ble holdt i Galleriet i 

Bergen sentrum 14 juni. Mange 

HLF Bergen støttespillere 

gjorde en strålende innsats.  

Vi hadde med 

ungdomspolitiker, Hilde 

Boberg Andresen. Hun fikk 

etterkant godtatt en 

interpellasjon om Ungdom med 

hørselsplager og mobbing. Det 

var mange som fikk testet hørselen denne dagen med Aleksander Jensen (audiograf på HUS). I 

tillegg deltok HLFU med en ungdom fra styret.  

Vår kontakt med Mary-Ann Grønås ved Bergen Rådgivningskontor deltok også og har blitt 

invitert med oss på ulike arrangement har bidratt til nyttig kontakt med Bergen kommune. 

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

Gjennomgang av teleslyngen på FI-senteret 

Ellinor Hjørnevik og Trond Sjøvoll var med på gjennomgang og optimalisering av teleslyngen 

på FI senteret 16 juni. Dessverre viser det seg at den teknisk er satt opp på en måte som gjør at 

den ikke kan fungerer optimalt. Lyden er ikke god nok til bruk for hørselshemmete og det 

kreves en del investeringer for å få dette på plass. Forbedringsbehov er meldt videre til FI-

senteret. 

Universell utforming Flesland – runde 3 

Ellinor Hjørnevik og Matthias Viktorsson testet teleslynge sammen med leverandør 3. august 

på den nye flyplassen på Flesland.  

Valgkampdebatt 

30. august var det valgkampdebatt med skrivetolk. Ellinor Hjørnevik, Matthias Viktorsson og 

Trond Sjøvoll. Spørsmål kunne sendes inn på forhånd som politikerne skulle svare på. 

Hjelpemiddelmessen 

Hjelpemiddelmessen i Vestlandshallen gikk av stabelen 18 oktober. Inger Loneland, Liv Huus 

Iversen, Bjørg Horvei og Unni Johanne Stenberg gjorde en knallgod jobb for HLF Bergen. De 

kunne melde om stor interesse fra publikum og det ble delt ut en god del brosjyrer til flere 

interessenter. 
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Samhandlingsturneen 

HLF sentralt har hatt en turne rundt i Norge for bedre samhandling mellom HLF og offentlige 

tilbud. De har besøkt flere byer i Norge og lagt opp arrangement i samarbeid med lokallag. 

14. september var turen kommet til Bergen. Møtet ble holdt på Terminus og vi fikk bra respons 

på tross av at dette var uken før sykkelVM. 

Styret ønsker å følge opp samarbeidet lokalt videre og planlegger nytt møte i vår. 

Bergen offentlige bibliotek 

28 september var HLF Bergen på Bergen Offentlig Bibliotek etter en henvendelse fra 

Konsulent Jan Hemmingsen ved nevnte bibliotek. De ønsket at vi skulle sjekke teleslyngen 

som er installert i Auditoriet.  

Bergen offentlige biblioteks tekniker Frode Veidung var tilstede under hele testen og hadde 

kontroll på anlegget og fremviste god oversikt over det tekniske. Problemet var at de var usikre 

på om det faktisk var god nok lyd ut til brukerene. Ingen brukere hadde kommet med ris eller 

ros om teleslyngen så de var usikre på kvaliteten. Vi kunne berolige de med at teleslynge 

anlegget ga god lyd samt at vi rådet de til å skaffe seg utstyr der de selv kunne sjekke anlegget. 

De fortalte også at de var i gang med å ominnrede et av lokalene til et nytt og større Auditorie 

som skulle komme i tillegg til det de har. 

De var i startgropen på hvilken type teleslynge anlegg de skulle ha og vi anbefalte en leverandør 

vi har hatt kontakt med i forbindelse med tilretteleggingen på Litteraturhuset. 

Vi i HLF Bergen kommer til å holde kontakten med Bergen Offentlige Bibliotek og presse på 

for å få best mulig teleslynge anlegg på plass i dette lokalet. 

Vi minnet dem på at som en offentlig institusjon burde de gå foran som et godt eksempel på 

inkludering og ikke minst etter gjeldende lovverk om universell utforming. 

Blir spennende i fortsettelsen og vi følger dette opp! 

Ledermøte FFØ 

Ellinor Hjørnevik var på ledermøte i FFO 4 oktober. 

HLF skolen 

HLF Hordaland hadde tilbud om HLF skolen til Fylkeskontakter og Ledere i lokallagene 14 

oktober, Ellinor Hjørnevik deltok. 

Interessepolitikk, markeds- og medieseminar 

Hele styret deltok på seminar i regi av HLF sentralt. Kurset ga innføring i hvordan man kan 

drive interessepolitikk og markeds- og mediearbeid, med praktiske eksempler, workshop og 

rollespill. 
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Bryggens Museum, ombygging, ny utstilling, universell utforming.  

HLF Bergen ble, sammen med flere brukerorganisasjoner, bla Norges Blindeforbund 

Hordaland, invitert til å være med på planleggingen av nyrenovering av Bryggens Museum 14 

desember. Flere tiltak ble diskutert og vi ble hørt da vi sa at skrankeslynge måtte på plass i den 

nye billettskranken. Lydforholdene er veldig dårlige pdd så støydemping var ett av punktene 

som kom høyt opp på prioriteringslisten.  

De vurderer å kjøpe inn ett applikasjonsprogram til mobiltlf noe ala 

dette https://www.bufdir.no/uu/Nytt/UU_app_til_ny_utstilling_ved_Munch_museet/ 

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 2017. Styret i HLF Bergen har hatt møte 

med leder for HLF Hordaland med ønske om best mulig samarbeid fremover. 

HLFU Bergen 

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

medlemmer i yrkesaktiv alder. 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. 

Høsten 2017 har vi hatt TSS kurs for våre medlemmer der Bergen Døvesenter har stått for 

undervisning. 

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 

Vår kontakt med Mary-Ann Grønås ved Bergen Rådgivningskontor som har blitt invitert med 

oss på ulike arrangement har bidratt til nyttig kontakt med Bergen kommune. 

 

https://www.bufdir.no/uu/Nytt/UU_app_til_ny_utstilling_ved_Munch_museet/
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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 4 nyhetsbrev i 2017. 

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. 

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 

http://www.hlfbergen.no/
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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 2017.  

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 2018. 

Post 9: Lagets utstyr 

Laget har en god del utstyr og rekvisita. I 2017 er det investert i nye skap på kontoret. 

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 

Kronprinsesse Mârthas Minne 5.000,- 

Grasrotandelen /Norsk Tipping  48.494,- 

Bergen kommune  51.000,- 

 

Post 12: Årets regnskap  

Årets regnskap for 2017 og budsjett for 2018 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 
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med bedre samarbeid inn mot hørselsomsorg fra det offentlige. Det jobbes også med nye tilbud 

til medlemmene. Styret har bestått av 4 personer i 2017, det begrenser hvor mye styret kan ta 

på seg. 

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, og vi har stort sett fått skrivetolker ved 

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 aktivteter 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  
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Handlingsplan 2018 
Dato Kl Type møte Sted 

2018  VÅRSEMESTER  
4 januar 12-14 Formiddagskafé 

Livet som hørselshemmet ved Reidar Breistein 
FI senteret 

13-14 januar 10-17 Strategihelg styret FI senteret 

17 januar 18-
20:30 

Yrkesaktive treff: 
Digitale tekniske hjelpemidler for hørselshemmede, 
spesielt i yrkessammenheng ved Kjetil Teigen fra Phonak 

FI senteret 

01 februar 
12-14 Formiddagskafé 

Kåseri om Island ved Matthias Viktorsson 
FI senteret 

07 februar 17-20 Styremøte FI senteret 

13 februar 18 Årsmøte FI senteret 

01 mars 
12-14 Formiddagskafé 

Frivillighet ved frivillighetskoordinator Bergen kommune 
FI senteret 

Dato  Strategihelg styret Hotell 

14 mars 17-21 Styremøte FI senteret 

  Tur for medlemmer  

05 april 12-14 Formiddagskafé 
Apapas forlis utenfor Liverpool i 2017 ved Ragna Neteland 

 

11 april 17-21 Styremøte FI senteret 

3 mai  Formiddagskafé 
Forebyggende tiltak mot brann ved Svein Olaf Drageland 

FI senteret 

09 mai 17-21 Styremøte FI senteret 

30 mai 17-21 Styremøte FI senteret 

07 juni  Formiddagskafé 
«Vi som ikke hørte flyalarmen» ved Torbjørn J. Sander 

FI senteret 

Dato  Arrangement for HLF Bergen frivillige  

20 juni 17-21 Styremøte FI senteret 

 

  HØSTSEMESTER  

29 august 17-21 Styremøte FI senteret 

6 september  Formiddagskafé FI senteret 

Dato 18-21 Yrkesaktive treff FI senteret 

26 september 17-21 Styremøte FI senteret 

4 oktober  Formiddagskafé FI senteret 

Dato 18-21 Yrkesaktive treff FI senteret 

Dato  Strategihelg  

24 oktober 17-21 Styremøte FI senteret 

1 november  Formiddagskafé FI senteret 

17 november  Julemøte  

21 november 17-21 Styremøte FI senteret 

6 desember  Formiddagskafé FI senteret 

2019    

12-13 Januar  Strategimøte 
Planlegging av årsmøte og årsplan. 

FI senteret 

12 februar  Årsmøte FI senteret 
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Kontonr Kontonavn 
Budsjett 

2018 
Budsjett 2017 

Kontosum 
2017 

  

 Driftsinntekter     

3000 Medlemskontingent 175 000 175 000 173 284   

3403 Lokale Kurs/studieringer 3 000 3 000 0 Støtte for kurs, fra Funkis. 

3501 Salg av batterier 3 500 3 500 3 422   

3600 Riebers legat 0 32 000 0   

3602 
Kronprinsesse Mârthas 
Minne 

5 000 0 5 000   

3700 Andre driftsinntekter 600 600 557 Kundeutbytte Gjensidige 

3705 Norsk Tipping 50 000 55 000 48 494   

3707 Kommunalt tilskudd 51 000 51 000 51 000   

  Sum Driftsinntekter 288 100 320 100 281 757   
 Driftskostnader     

5001 Styregodtgjørelse -72 000 -44 000 -24 000   

6010 Ordinær avskriving -4 000 -8 000 -10 406   

6300 Husleie -35 000 -32 000 -33 532   

6305 Andre utgifter -1 000 -2 000 0   

6500 EDB/Data utstyr -10 000 -10 000 -4 333 
Skriver. Alphareg regnskap. 

Webabonnement. Officepakke. 

6540 Inventar -4 000 0 -12 757 Ny konto. Skap til kontoret 

6800 Kontorrekv./materiell -1 500 -2 000 -1 421   

6801 Kjøp av batteri for salg -3 500 -3 000 -3 625   

6802 Litteratur og tidsskrifter -1 000 -2 000 -750   

6803 Småanskaffelser -1 000 -2 000 0   

6809 HLF-Nytt / Annen utgivelse -1 000 -5 000 0   

6900 Telefon -1 000 -2 000 -816 Mobilabbonnement 

6902 Revisor -12 500 -10 000 -16 250 
3000 kr i hjelp med regnskapet i 2017. Nå 

betaler vi mva. 

7120 Medlemsturer -15 000 -30 000 -14 575   

7200 Reisekostnader -10 000 -5 000 -9 695 Refusjon Styrearbeid. Skyss, parkering, etc. 

7301 Møter, tilstelninger -20 000 -30 000 -17 295 Juleavslutning. 

7302 Egne kurs/studieringer -70 000 -20 000 -65 908 
LikePersonskurs, Kurs i HLF Hordaland, TSS 

kurs, Dagseminar (Hotel Terminus), Kurs i 
Mindfulness, Kurs i Interessepolitikk 
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Kontonr Kontonavn 
Budsjett 

2018 
Budsjett 2017 

Kontosum 
2017 

  

7303 Stand Framohallen -1 000 -1 000 -412   

7304 Likepersonsarbeid -20 000 0 -6 600 
 Brukermedvirkeropplæring, Kurs i Psykisk 

(Døves Kulturdager) 

7305 Formiddagstreff -20 000 0 -12 238   

7306 Forum YrkesAktivAlder -10 000 0 -4 166   

7307 Hvert øre teller -8 000 0 -7 645   

7500 Forsikringer -4 500 -4 500 -4 098 Gjensidige forsikring. 

7600 Bevilgninger/gaver -3 000 -15 000 -2 391 
Honorar. Støtte. Gaver. Etc. Noe av disse 

føres rett på andre konti, f.eks. 
Formiddagstreff. 

7700 
Oppholdsutgifter 
kursdeltakere 

-2 000 -6 000 0   

7701 Styremøter -8 000 -20 000 -3 955 Kontoen var: Styremøter OG Strategimøter. 

7702 Strategimøter. -20 000 -25 000 -1 031 Ny konto av året i fjor. 

7703 Landsmøte/Årsmøte -20 000 -8 000 -8 140 
I 2017: Årsmøte Bevertning, Annonse, 

Trykking. I 2018: Landsmøte også. 

7704 Studieturer 25 000 45 000 0   

  Sum driftsutgifter -354 000  -280 700  -266 038    

            

      DRIFTSRESULTAT -65 900  39 400  15 719    

           
  Andre inntekter/gebyr         

7750 Refundert merverdiavgift 15 000 5 000 13 956   

8040 Renteinntekter 2 500 3 000 2 232   

8140 Renteutgifter og gebyr -400 -400 -367   

  Sum Andre inntekter/gebyr 17 100  7 600  15 821    

            

      ÅRSRESULTAT -48 800  47 000  31 540    

 

 


