
 

 

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE  
på Scandic Ørnen hotell  

10.02.15, kl. 18.00. 
 

 

 

Vårt nye 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 Tore Svane Kasserer Mona Johnsen Sekretær Arvid Hauge

   

Styremedlem Jannicke Isdahl Styremedlem Jorunn-Anita Færøy Varamedlem Agnar Berland 

 

 
Valgkomite:  Styret hadde mandat til å sette sammen valgkomiteen for 2015. Etter noe 
arbeid ble den bestående av Sjur Valland, Elin Hopland og Matthias Viktorsson 

Det var 2180 medlemmer i HLF BERGEN pr. 31.desember 2014. 

Post 2: Møtevirksomhet 

Årsmøtet ble avholdt i vårt lokale i Nygaten 3 den 11.02.14. 

Vi har hatt 8 styremøter og behandlet 91 saker. 

Det er avholdt ett strategimøte i mars hvor det nye styret konstituerte seg, planla 
flytteprosessen til FI-senteret og la opp aktiviteten for 2014. 

Det ble også avholdt et strategimøte i forkant av årsmøtet 2015 hvor årsmøtets saker ble 
diskutert og forberedt. 

Vi har hatt medlemsmøter med diverse tema: 

08.04.14 var det åpent møte i Nygaten hvor det ble informert om flytting til FI-senteret. 
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15.09.14, 15.10.14 og 08.11.14 var det åpne møter i FI-senteret hvor tema var 
likepersonsarbeidet. 

Møtene i forbindelse med likepersonsarbeidet har lagt grunnen for å opprette et arbeidsutvalg 
for likepersonsarbeidet ble lagt. 

Post 3: Sosiale arrangementer 

Det ble arrangert julemøte/julebord 22.11.14 på Radisson Blue SAS Hotell på Bryggen. 28 
personer deltok i et flott, men enkelt arrangement, med tradisjonell julebufe. Lokalene var 
noe støyende for en del av deltakerne, fremover bør en ha mer fokus på lokalene i forhold til 
dette.  

Post 4: Andre møter/arrangementer 

Årsmøte HLF Hordaland 

På HLF Hordaland sitt årsmøte og organisasjonskurs 16.-17. mars deltok Tore Svane. 
Matthias Viktorsson, Arvid Hauge, Elin-Kristin Bache, Jannicke Isdahl og Reidar Breistein. 

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. 

Årsmøte i FFO Bergen 28.05.14 

Styret var representert ved Liv Iversen og Mona Johnsen. Liv Iversen ble valgt til vara i FFO-
styret. 

Årsmøte i Hjelpemiddelmessen 06.02.14 

Her deltok Matthias Viktorsson. 

Møte om brukermedvirkning hos FFO 30.09.14 

Styret deltok her ved Tore Svane og Mona Johnsen. Dette ble orientert om på vår hjemmeside 
og vi har utfordret våre medlemmer til å engasjere seg i brukermedvirkningsfora. 

Tore Svane deltok også på et medlemsmøte i FFO 25.11.14. 

Møte hos FFO med orientering om Byombudet 

Her deltok Tore Svane, Liv Iversen og Sidsel Kvassheim. Informasjon om Byombudets 
bistand dersom kommunens plikter iht kommunehelseloven ikke innfris overfor 
enkeltpersoner. Informasjon om dette er lagt ut på vår medlemsside. 
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Møte om Nattland skole med fagavdeling for barnehage og skole 

HLF sentralt kom til Bergen og også HLF Hordaland deltok, ved siden av Mona Johnsen fra 
HLF Bergen. Møtet tok for seg det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune. 

Møte hos kommunal hjelpemiddelservice 

Tore Svane og Mona Johnsen deltok her sammen med representanter fra Bergen Døvesenter. 
Formålet med møtet var å tilrettelegge informasjon om hvem som tildeler hjelpemidler slik at 
kommunens servicemenn kan gi den enkelte best mulig bistand. 

Møte med frivilligsentralen i Åsane. 

Mona Johnsen og Tore Svane deltok på et møte med dem 08.09.14 for å dele tanker og 
erfaringer samt se på mulig samarbeid med dem og våre likepersoner.  

HLF Hordaland: 30-års jubileumsfest og ledermøte HLF Hordaland  

HLF Bergen har hatt god kontakt med fylkeslaget i 2014, men hadde dessverre ikke kapasitet 
til å delta på ledermøtet og påfølgende 30-årsjubileum for HLF Hordaland. 

Åpning av skrivetolkstudiene ved HIB 

Mattias Viktorsson og Reidar Breistein deltok på åpningen av skrivetolkstudiene ved HIB 
sammen med blant annet ordføreren i Bergen og leder i HLF Morten Buan.  

HLFU Bergen 

Det har vært lite kontakt med ungdomsforeningen, styret kjenner ikke til at foreningen for 
tiden har aktivitet. 

Bergen Døvesenter 

Det har vært jevnlig kontakt med Bergen Døvesenter via Matthias Viktorsson. HLF Bergen 
har en god og givende relasjon med Bergen Døvesenter som vi håper vil fortsette. Vi mottar 
medlemsbladet «Budstikken» fra Bergen Døvesenter. 

Hvert øre teller-aksjonen 

Opplegget fra sentralt hold og et tidspunkt som kolliderte med ferie og flyttedato for nytt 
kontor gjorde at styret ikke kunne tilrettelegge for denne aktiviteten i Bergen. 

Møter med valgkomiteen 

Styret har gjennom året hatt god kontakt med valgkomiteen for å formidle behov for 
sammensetting av styret i HLF Bergen. Valgkomiteen har gjort en stor jobb i år. 

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: 
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5.1. HLF Nytt 

Bladet har kommet ut 1 gang i 2014.Det er blitt veldig dyrt å få ut bladet, og styret benyttet 
åpningen årsmøtet ga til kun å gi ut bladet en gang. 

Styret vurderte at det var mer hensiktsmessig å bruke penger på annonsering av møter i 
avisen. Dette gir mindre rom for å gi ut flere enn 1 blad. Vi håper likevel medlemmene setter 
pris på informasjon og annet som står i bladet. 

5.2. Hjemmesiden 

Siden HLF-Nytt fremover blir en mindre viktig informasjonskanal, oppfordres medlemmene 
til å aktivt bruke hjemmesiden og facebooksiden vår. Det er viktig å være ofte inne på 
hjemmesiden. Adressen er: www.hlfbergen.no . 

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.  

5.3 Facebooksiden 

Vi har også opprettet en facebookside, aktiviteten her har tatt seg noe opp i 2014. Den er 
fremdeles under utvikling - Jannicke Isdahl har hatt hovedansvaret for denne. Det har vært en 
del henvendelser til oss gjennom facebooksiden, hvor vi har fått konkrete spørsmål og har 
kunnet formidle informasjon videre. 

Facebooksiden vår er i en tidlig fase, men vi ser at den kan bli en viktig kanal for kontakt 
mellom styret og lagets medlemmer. 

5.4. Annonsering i avis og tekst-TV 

Vi har i høst annonsert møtene våre i BT– noe som har slått positivt ut på deltakelsen på våre 
åpne møter. Dette ønsker vi å fortsette med. Likeledes er møter annonsert i Tekst-TV. 

Post 6: Lagets kontor 

Det var mange møter med Mental Helse og FI-senteret i forkant av det nye leieforholdet i FI-
senteret før vi etter hvert fikk etablert oss i nytt kontor. 

Det har vært en lang prosess med flytting og praktiske forhold rundt dette. Det har tatt mye av 
styrets tid og dette har påvirket annen aktivitet i laget. 

Nygaten 3 

HLF Bergen avsluttet sitt lange og gode leieforhold i Nygaten i 2014 01.05.14 og flyttet til 
FI-senteret. Vi har mange positive erfaringer med kontakten med Mental Helse, og vil kunne 
nyte godt av dette ved behov. 

FI-senteret i Vestre Strømkaien 7 

Vi har nå funnet oss til rette i nytt kontor. Vi vil etter hvert dele kontor med en annen 
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forening, slik at kontorstørrelsen da vil bli noe mindre. Vi skal tilpasse oss dette. FI-senteret 
viser seg å ha gode lokaler som gir mulighet for ulike aktiviteter. Ikke minst gir heisen 
mulighet for de av medlemmene som er dårlig til beins anledning til å delta. 

Post 7: Likepersoner 

HLF Bergen har mange likepersoner som gjør en viktig oppgave.  

Der er fremdeles ikke fullgodt tilrettelagt for å betjene de som ønsker kontakt med 
likepersoner og likepersoner i Bergen. Sentralt i dette ligger å få en god betjening av lagets 
telefon slik at denne kan nyttes til kontakt mellom likepersonene og brukerne. 

Vi har jobbet for å bedre kontakten mellom likepersoner og laget, samt øke rekrutteringen, og 
legge til rette for aktivitet hos nåværende likepersoner.  

Dette er en målsetning som styret er opptatt av.   

Det vært avholdt flere møter med deltakere som ønsker mer informasjon om 
likepersonsordningen, og en tar sikte på å starte et arbeidsutvalg bestående av 3 personer for å 
styrke dekningen og øke tilbudet av likepersoner i Bergen. Tore Svane har hatt ansvaret her. 
Laget budsjetterer med kostnader til dekking av kurs for å oppdatere likepersoner. HLF 
Bergen vil gjerne legge til rette for at likepersonene har gode arbeidsforhold. 

Noen av våre likepersoner er fylkeskontakter i tillegg. 

Åpent kontor 

Det er startet opp åpent kontor med likepersoner 1 gang i måneden i FI-senteret, og vi håper 
dette vil videreføres i 2015. Unni Stenberg og Liv Iversen har hatt hovedansvaret for 
gjennomføringen av dette. 

Post 8: Det kommunale rådgivningskontor for hørselshemmede 

Det har ikke vært mye kontakt med det kommunale rådgivningskontoret for hørselshemmede 
i 2014. Vi deltok på et møte sammen med dem 08.01.15 om formidling av hjelpemidler. 

Rådgivningskontoret og HLF Bergen fortsetter å holde kontakten også i 2015. 

Post 9: Lagets utstyr 

Laget har en god del utstyr. Det har ikke blitt kjøpt inn mer i 2014. 

Materiell/utstyr: 

Teleslyngekoffert 
Mobilt teleslyngeanlegg 
3 bærbare PC-er, 1 kjøpt inn i 2013 
Projektor 
2 filmlerret 
Banner med lagets logo 
Skriver/Kopieringsmaskin 
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Fotoapparat 
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 10: Grasrotandelen 

Grasrotandelen gir kjærkomne penger i kassen, og vi er pr. 31.12.14 107 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. 

Post 11: Mottatte gaver og tilskudd 

Laget har mottatt diverse gaver og tilskudd 

Tilskudd fra legater  
Kr. 5.000,- fra kronprinsesse Märthas legat og 
kr. 20.000,- fra Riebers legat 

Grasrotandelen /Norsk Tipping  41.225,- 

Bergen kommune  51.000,- 

 

Post 12: Årets regnskap  

Årets regnskap for 2014 og budsjett for 2015 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.  
Det er et prinsipp og helt nødvendig at det er skrivetolker på ALLE møter for å sikre god 
kommunikasjon mellom styremedlemmene.  

Det har vært en krevende prosess med flytting til FI-senteret og etablering av nytt kontor her. 
Styret har merket godt at bare 4 av styremedlemmene har vært aktive. Dette har gitt økt 
arbeidsbyrde på den enkelte og gjort det vanskelig å sette i gang med tiltak. 

Vi har likevel fått til en del aktivitet til medlemmenes beste, og særlig har vi prøvd å styrke 
likepersonsarbeidet. Vi håper dette arbeidet vil fortsette i 2015.  
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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 hendt at vi ikke 
har fått skrivetolker ved behov. 

Året har vært preget av flytting og etablering i nytt kontor og noe redusert arbeidskapasitet i 
styret.  

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. 

Styret i HLF Bergen 

 


