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Velkommen til ÅRSMØTE 
i Nygaten 3, 14.02.2012, kl. 18.00. 

 

Vi står på stand i Framo-hallen på årets hjelpemiddelmesse.  
Fra venstre: Jannicke Isdahl, Matthias Viktorsson, Liv Iversen, Reidar Breistein, Otto Øksnes. 

 

Bystyrepolitkere på byvandring i Bergen med Matthias Viktorsson og Hilde-Jannecke 
Hellestvedt. 
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Post 1: Styrets sammensetning 

 
 
Leder:  Matthias Viktorsson 
Nestleder: Hilde Jannecke Hellestvedt 
Sekretær: Arvid Hauge 
Kasserer: Kirsten Tunheim 
Styremedlem: Reidar Breistein 
Styremedlem:  Liv Iversen 
Styremedlem: Otto Øksnes 
Varamedlem: Elin-Kristin Bache 
 
Valgkomite:  Sjur Valland, Sidsel Kvassheim og Svein Sture 

Det var 1.964 medlemmer i HLF BERGEN pr. 31.desember 2011 

Post 2: Møtevirksomhet 

Årsmøtet ble avholdt i vårt lokale i Nygaten 3 15.02.11. 

Vi har hatt 10 styremøter og behandlet 117 saker. 

Det er også avholdt 2 strategimøter, hvor styret har behandlet lagets arbeid, satsing videre, 
profilering og handlingsstrategier for lagets virksomhet. 

Det har vært 6 åpne møter med diverse tema: 

”Skumle frimerker”, ”Om det å miste hørselen og mestringsstrategier”, ”om Ladegårdsgaten i 
1870-årene” ved Arvid Hauge, ”Suppeoppskrifter på 1700 og 1800 tallet” ved Liv Iversen, 
samt diverse informasjon og aktuelle saker, julemøte. 

De åpne møtene ble holdt i Nygaten 3, med unntak for julemøtet, som ble holdt på Hotel 
Augustin i Strandgaten. 
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Det ble arranger møte for deltakerne til Prahaturen 19.02.11, hvor det ble gitt nødvendig 
informasjon med representant fra reisebyrådet. Vi hadde også et møte 10.04.11, hvor vi delte 
erfaringer, så på bilder og evaluerte turen sammen med deltakerne. 

Post 3: Sosiale arrangementer 

Studietur til Praha 

Vi har vært på kulturhistorisk studietur til Praha 19.03.11-22.00.11, der 36 deltakere i alderen 
15-90 år hadde fine dager i en vakker by med en lang og interessant kulturhistorie. Vi var 
heldige med overnattingsstedet Hotell Clemet. Vi fikk en meget dyktig norsktalende guide 
som fortalte om byen og tok seg godt av oss. Han fortalte om gamlebyen, Karlsbroen, Old 
Town Clock og forklarte om alle figurene som var på bygningene. Dagen etter var vi på en 
behagelig aftentur på elven Moldau med båten Taurus, som seilte gjennom sluse etter sluse. 
Etter en velkomstdrink var det bare å kose seg og spise fra en nydelig buffé. Da mørket falt 
på, kunne vi se lysene i Praha, et praktfullt syn fra elven. Dette ble en uforglemmelig tur for 
deltakerne. 

 

 

Tur til Voss 22.09.11 

Vi var på tur til Voss, hvor vi besøkte Mølstertunet med leder i Voss lokallag Linda Kvinge, 
samt besøk hos Voss lokallag i Voss kulturhus. På denne turen brukte vi våre nye mobile 
telslynger, med meget godt resultat. En flott tur som ga mersmak for å besøke HLF sine 
lokallag og bli kjent med dem. 

Julemøte 

Det ble et vellykket julemøte på hotell Augustin i Strandgaten. Visevert for dagen var også i 
år Roar Nilsen som gjorde en god jobb. Et vellykket arrangement hvor alle koste seg. 
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Post 4: Andre møter/arrangementer 

Møte med gruppelederne i Bergen bystyre 

HLF Bergen inviterte gruppelederne i Bergen bystyre til møte om hørselshemming tirsdag 10.mai 
2011 i Nygaten 3. Representanter fra 7 partier stilte på dette møte, noe som ga en representasjon på 
over 90 % av bystyret. Matthias Viktorsson og Hilde J. Hellestvedt orienterte politikerne om 
hørselshemmedes behov, krav og rettigheter. Etter møtet fikk politikerne oppleve litt hverdagen til 
hørselshemmede. Alle fikk på seg ørepropper og øreklokker. På den korte vandringen på veien til 
Rådhuset fikk de lite innblikk i “vår verden” og de ble en del usikre på sin vandring som 
“hørselshemmet”. 

Hjelpemiddelmessen 2011 

Vi har vært på stand på Hjelpemiddelmessen 08.09.2011, og fikk i år tildelt kr. 10.000,- fra 
messefondet. En meget vellykket stand hvor vi i år stod ved siden av HLF Hordaland, som 
deltok for føreste gang. 

Årsmøte HLF Hordaland 

På HLF Hordaland sitt årsmøte 12.03.2011 deltok Matthias Viktorsson, Hilde J. Hellestvedt, 
Arvid Hauge, Kirsten Tunheim og Elin-Kristin Bache. 

Fra HLF Bergen ble 1. og 2. vara valgt inn i styret, Unni Stenberg som 1.vara og Elin B. 
Hopland som 2. vara. 

På kurs i sammenheng med årsmøte om HLF omdømme møtte følgende fra HLF Bergen: 
Matthias Viktorsson og Arvid Hauge. 

Ekstraordinært styremøte med Knut Magne Ellingsen, Ellen Sagen, Ane Wigers fra HLF i 
forbindelse med arrangering av Verdenskongress i Bergen 2012 ble avholdt 16.09.11. 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 

Unni Stenberg har vært medlem i 4 år med Hilde J. Hellestvedt som vara. På 
kommunestyremøte 19. desember ble nytt råd valgt for hørsel, Matthias Viktorsson som 
medlem, med Rune Anda fra Bergen Døvesenter som vara etter å ha byttet med Arvid Hauge. 
Vi takker Unni og Hilde for deres innsats de siste 4 årene. 

HLF Osterøy sitt 20-årsjubileum 

Matthias Viktorsson representerte HLF Bergen og overrakte en fin glasskål til laget. Etterpå 
holdt Matthias et foredrag om islandske juletradisjoner. 

Ledermøte HLF Hordaland 15.oktober 2011 
Arvid Hauge, Matthias Viktorsson og Hilde-Jannecke Hellestvedt deltok her.  

Inger Anita Herheim, psykomotorisk fysioterapeut, holdt et kjempeflott kurs i motivasjon og 
hun fikk kursdeltakerne med på laget! På ledermøte ble lokallagsarbeid, likemannsarbeid, 
Hjelpemiddelmessen 2011 og Landsmøte 2012 drøftet. 
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Hyllest og takk til Sissel Grønlie 

Sissel Grønlie fikk et flott glassfat med inskripsjon fra HLF Hordaland og HLF Bergen i 
forbindelse med at hun fikk kongens fortjenestemedalje for innsatsen for hørselshemmede 
over lang tid. 

Glassfatet fikk Sissel som en hyllest og takk fra alle hørselshemmede som har fått hjelp fra 
henne over lang tid. 

Årsmøte i FFO Bergen 

Her møtte fra HLF Bergen Matthias Viktorsson og Liv Iversen. 

Innsamlingsaksjon for HLF Briskeby 

Briskebyutvalget bestående av Hilde Jannecke Hellestvedt, Elin-Kristin Bache og Reidar 
Breistein har gjort en stor innsats for å skaffe midler til prosjektet. Det har vært liten respons, 
og det viser seg å være en svært vanskelig oppgave. 

HLF Bergen har ikke gitt opp innsamlingen men den er mye tyngre en den burde ha vært og 
resultatet er langt fra forventningene til HLF. 

HLF Hordaland 

På årsmøte ble Unni Stenberg valgt som 1.vara og Elin B. Hopland 2.vara. 

Brukerrepresentant på Haraldsplass Diakonale sykehus 

Medlem av HLF Bergen Sidsel Kvassheim ble valgt som brukerrepresentant for FFO på 
Haraldsplass etter forslag fra LHL. Hun er en av våre mest erfarne tillitsvalgte og kommer til 
å være meget viktig i FFO i sitt virke som brukerrepresentant på Haraldsplass. 

Sidsel har gjort en stor innsats for hørselshemmede i dialog med ledelsen. 

Alle avdelingene har fått utlevert hver sitt sett med Hear- it. Det kan ikke brukes 
slyngeanlegg i eksisterende bygningsmasse, men når de bygger nytt, vil alt slikt utstyr være 
på plass. 

Sykehuset fikk montert skrankeslynge i resepsjonen omgående da det ble påpekt at det 
manglet. De har en positiv holdning. 

Sammen med Kari Mowatt har Sidsel deltatt med opplæring i bruk av Hear-it for ansatte på 
sertifiseringsdagen 27.10.2011 på sykehuset. Sertifiseringsdagen er et årlig arrangement på 
sykehuset hvor helsepersonell får opplæring på teknisk utstyr. De hadde 44 besøkende som 
var svært positive og også fikk teste utstyret på seg selv. 

HLF CI-utvalg 

HLF Bergen har 2 av 4 representanter i HLF CI-utvalget. Hilde Jannecke Hellestvedt og 
Reidar Breistein sitter i utvalget og Hilde er utvalgets nestleder. CI-utvalget er et av de mest 
aktive utvalgene i HLF. 
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Verdenskongress for hørselshemmede i Bergen 2012 

Den internasjonale hørselsorganisasjonen IFHOH legger Verdenskongressen for 
hørselshemmede til Bergen dagene 25.-28. juni 2012. Det er ventet at delegatene blir om lag 
500, samt at en kan regne med andre interesserte og følgepersoner. Verdenskongressen skal 
være i Grieghallen. HLF Bergen har fått i oppdrag fra HLF sentralstyre å være til hjelp ved 
kongressen. 

HLF Bergen ser fram til Verdenskongressen 2012 og vil gjøre sitt beste for at alle delegater 
kan få positive opplevelser i Bergen, byen mellom de syv fjell.  

Skrivetolking 

HLF Bergen har det som prinsipp at ingen møter/sammenkomster i lagets regi skal foregå 
uten skrivetolking. HLF Bergen krever at det skal være et tilbud om skrivetolking der en 
hørselshemmet person skal delta. Uten skrivetolking blir diskrimineringsloven fra 1. januar 
2009 brutt. 

HLF Bergen krever at Høgskolen i Bergen igangsetter skrivertolkingutdanning med det 
første. 

De kommunale hørselskontaktene 

En av de saker som styret i HLF Bergen legger mye vekt på er at det skal blir bedre avklaring 
av de oppgaver som de kommunale hørselskontaktene skal ha. Det har vært en meget god 
dialog med Rådgivningskontoret for hørselshemmede om saken. Styret ser frem til videre 
samtaler med Rådgivningskontoret og kommunen i denne viktige saken.  

Omtale av HLF Bergen 

HLF Bergen har hatt en del positiv omtale i pressen. Hilde Jannecke Hellestvedt har vært 
flink til å skrive innlegg i BA om hørselshemmedes rettigheter, og hindringer i kommunen. 

Tinnitiuskurs 

Vi arrangerte Tinnitiuskurs 28-29 mai 2011. 8 deltakere fikk her hjelp og nyttig informasjon 
om det å leve med øresus. Et vellykket arrangement. 

Hilde J. Hellestvedt og Reidar Breistein hadde ansvar for kurset. Innleid veileder var Stein 
Thomassen, forfatter av boken “Selvhjelp ved tinnitus”. 

Likestillings- og diskrimineringskurs 

Matthias Viktorsson, Hilde-Jannecke Hellestvedt, Arvid Hauge, Reidar Breistein deltok. 
Berit Vegheim fra organisasjonen “Stopp diskrimineringen” lærte oss hva loven innebærer 
for oss som gruppe og hvordan vi kan bruke loven i vårt arbeid. På slutten av kurset ble det 
utarbeidet 2 klager, den ene på Høresentralen på Haukeland og den andre på det nye 
Kulturhuset på Voss. Klagene ble sendt til Likestillings- og diskrimineringsombudet. 
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Post 5: HLF-NYTT 

Bladet har kommet ut 2 ganger i 2011. Medlemmer har bidratt med tekst og innhold som er 
nyttig for laget. For å redusere kostnader har vi hatt annonser i begge bladene. 

Post 6: Hjemmesiden 

Otto Øksnes har ansvaret for hjemmesiden. Han har gjort en god jobb for laget, hjemmesiden 
er kontinuerlig oppdatert og fungerer som en avis for hørselshemmede. Otto er opptatt av å 
videreutvikle hjemmesiden og er glad for tips. Det er viktig å være ofte inne på hjemmesiden 
Adressen er: www.hlfbergen.no  

Post 7: Kontoret i Nygaten 3 

HLF Bergen har hatt åpent kontor en mandag i måneden kl. 15-18: Medlemmene oppfordres 
til å benytte seg av denne tjenesten i større grad. Åpningsdager er annonsert i HLF-NYTT, 
HLF aktivitetskalender, tekst-tv og på hjemmesiden. Ansvarlig for åpent kontor er Matthias 
Viktorsson. HLF Bergen har mobiltelefon og kan derfor gi tjenester til medlemmene via 
denne alle dager, mobilnummeret er 40340590. 

Post 8: Likemenn 

HLF Bergen har mange og gode likemenn som gjør noen av de viktigste oppgavene som blir 
gjort i hvert lokal- og fylkeslag. Etterspørselen etter likemannstjenester varierer noe i 
gruppene. Dette året har det vært åpent kontor en gang i måneden med likemannstjenester. 
Likevel må vi ta et tak for å få dekket de likemannsområder som vi mangler i dag. Vi må få 
på plass likemenn for yrkesaktive, pårørende og pårørende/barn. Dette har vært en målsetning 
som styret har vært opptatt av.   

Mange av våre likemenn er fylkeskontakter i tillegg: 

Reidar Breistein  døvblitt fylkeskontakt 

Hilde J. Hellestvedt døvblitt varafylkeskontakt 

Svein Ivar Sture tinnitus varafylkeskontakt 

 
2 HLF Bergen-medlemmer som ikke er likemenn, men er fylkeskontakter: 

Einar Sjur Valland tinnitus fylkeskontakt 

Elfrid Guleng méniere fylkeskontakt 
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Post 9: Det kommunale rådgivningskontor for hørselshemmede 

Samarbeidet med det kommunale rådgivningskontoret for hørselshemmede går meget godt, 
selv om de ikke har kunnet komme på noen av våre møter i år. Rådgivningskontoret og HLF 
Bergen er enige om å utvikle det gode samarbeidet videre. 

Post 10: Lagets utstyr 

Laget har en god del utstyr. Nytt i år er mobilt teleslyngeanlegg, som blant annet er brukt på 
turen til Voss med meget godt resultat. Det er også kjøpt inn 2 stykker doble vaffeljern. 

Laget trenger en ny kopimaskin. 

Materiell/utstyr: 

Teleslyngekofferten 
Mobilt teleslyngeanlegg 
2 bærbare PC, den ene ny i 2011 
Projektor 
2 filmlerret 
Banner med lagets logo 
Skriver/Kopieringsmaskin 
DVD-spiller 
Bingo utstyr 
Lydøre 
2 kaffetraktere og en del kaffeutstyr 
2 doble vaffeljern 
Koffert med en del hjelpemidler for hørselshemmede 
Kontormøbler og diverse kontorutstyr 

Post 11: Grasrotandelen 

Grasrotandelen gir kjærkomne penger i kassen, og vi er pr. i dag 85 personer som støtter HLF 
Bergen med sin grasrotandel. 

Vi vil gjerne øke denne gruppen ytterligere. Vi takker alle som allerede har registrert sin 
grasrotandel til HLF Bergen. 
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Post 12: Mottatte gaver og tilskudd 

Laget har mottatt diverse gaver og tilskudd 

Tilskudd fra legater   20.000,- 

Statlig tilskudd    34.265,- 

Bergen kommune  45.000,- 

 

Årets regnskap  

Årets regnskap for 2011 og budsjett for 2012 blir lagt frem på årsmøtet. 

Post 13: Samarbeid i styret 

Samarbeidet i styret har vært meget bra og har økt med store utfordringer som har vært i år. 
Sakene har vært mange og det samme gjelder møter. Styret er sammensatt av mange 
tunghørte medlemmer og HLF Bergen er et av få HLF-lag som har realisert en av HLFs 
hovedmålsetninger om å integrere alle medlemmer uansett grad av hørselshemming. Dette 
ville HLF Bergen aldri ha klart uten hjelpen vi får fra skrivetolkene. Derfor står HLF Bergen 
klart på prinsippet om at ingen møter der hørselshemmede skal delta skal være uten 
skrivetolker. 

Takk til alle 
Styret takker alle tillitsvalgte for deres frivillige arbeid for å fremme hørselshemmedes 
rettigheter i samfunnet. Likedan takker styret medlemmene for godt samarbeid og støtte. 
Samarbeidet med tolketjenesten i Nav har vært godt, men det har dessverre for ofte hendt 
at vi ikke har fått skrivetolker på møter og turer. 

Året har vært preget av høy aktivitet, utenlandstur til Praha og mye arbeid med utfordringene 
i tiden fremover. 

 

Styret i HLF Bergen 

 


