
HLF BERGEN 

        Hørselshemmedes Landsforbund        

 1. mars 2010

HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

vedtatt på Årsmøte 16.02.10
Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet HLF-

Nytt Vår 2010 og på laget hjemmeside. Dvs 4 uker for årsmøtet.

Sakspapirer, regnskap og vedtekter ble lagt ved møtelokalet.

Leder .. Unni Stenberg ønsket velkommen 18:20, siden Unni Stenberg skulle slutte holdt hun ett siste 
ord som leder.
Roar Råken hold ett innlegg om HLF planer og fremtidsutsiktene. Ikke minst om innsamling og hva 
HLF Briskeby er for oss i Norge.

  
1. Konstituering

Det var fremmøtt 20 stemmeberettigede, 2 skrivetolker og 2 TSS tolker. HLF Organisasjonssjef Roar 
Råken var med som observatør.
Arvid Hauge har laget ”powerpoint” visning av årsberetningen på projektor 

 
a. Godkjenning av innkalling og sakliste ble godkjent etter Arvid Haug la frem info om 

annonseringen i både BT, HLF-nytt og på lagets hjemmeside.
Vedtak: Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

2. Valg 
a) Møteleder

Forslag på Arvid Hauge siden han hadde laget da han hadde laget Powerpoint fremvisningen.
Arvid ble enstemmig valgt til møteleder.
b) Protokollsekretær

Forslag ble Otto Øksnes & Hilde Jannecke Hellestvedt. 
Otto og Hilde ble enstemmig valg til protokollsekretær. 
c) 2 representanter til å underskriveportokollen

Her ble Liv Iversen og Unni Stenberg foreslått og enstemmig vedtatt.
d) Telle komité Unni Stenberg og Tordis Heimvik ble foreslått og vedtatt.

3. Årsmelding:
Lagets årsmelding ble lest av Arvid Hauge og Unni Stenberg svarte på spørsmål

 Post 1. 

1



Styrets sammensetning i 2009
Leder: Unni J Stenberg
Nestleder: Hilde-Jannecke Hellestvedt
Sekretær: Har i år gått på rundgang blant styremedlemmene.
Kasserer: Tordis Heimvik
Styremedlem:  Reidar Breistein
Styremedlem:  Arvid Hauge
 Styremedlem:  Liv Iversen 
Styremedlem:  Otto Øksnes 
Vara medlem:  Helge Nordvik 
Vara medlem: Jannicke Isdahl 

Valg komité: Sjur Valland, Lillian Eriksen Sæthre, Sidsel Kvassheim (Lillian Eriksen Sæthre flyttet til 
Sandefjord høst 2009)

Bergen Hørselslag hadde pr 31. desember 2009 1946 medlemmer. 

Post 2. MØTEVIRKSOMHET 

Årsmøtet ble holdt 3. februar 2009 i Mental Helses lokaler Nygaten 
3. Vi har hatt 9 styremøter og 1 ekstraordinært styremøte og det er behandlet 129 saker. 

Vi har hatt 6 Åpne møter med diverse tema: Blant annet: Sosial aften med liten utlodning, Arvid 
Hauge har hatt kåseri om Kultur/ Tunghørt identitet, vi har hatt tema Hjelpemidler og vi har hatt 
Bingoaften og julemøte. 

Disse Åpne møtene ble avholdt i Nygaten 3,da det for år 2009 ble bestemt å gå tilbake til Mental 
Helses lokaler. Da med et unntak for vårt julemøte som ble avholdt på Danckert Krohn. 

Post 3. 
SOSIALE ARRANGEMENTER

TUR

Vi har hatt 1 tur til Skjerjehamn for medlemmene. Denne var meget vellykket Og vi har fått mange 
positive tilbakemeldinger på turen. 

JULEMØTE 
Det ble et vellykket julemøte på Dankert Krohn senteret, hvor vel 40 medlemmer møtte opp til god 
julemiddag fra Fana Catering. Det var musikkunderholdning ved Erling Johannessen og Inga H. 
Andreassen holdt et flott og morsomt foredrag om Islandske juletradisjoner. Alle sang og hadde det 
kjekt. Toastmaster for dagen var Otto Øksnes, som sørget for en flott gjennomføring av arrangementet. 

Post 4 REPRESENTASJON 
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KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMEMDE (KRFF) 
Leder har deltatt på 10 møter i Rådet Leder har for øvrig også deltatt på et kurs i regi av Bergen 
kommune i forbindelse med sin representasjon i dette rådet. Dette var et spesielt kurs for de valgte 
medlemmer i KRFF - Kommunal Kompetanse for medlemmer i Offentlige Råd ”. Dette var svært 
viktig for lagets videre engasjement i KRFF. Styremedlem Arvid Hauge har også vært på et møte i 
KRFF i forbindelse med Helleren byggeprosjekt som representant for Bergen Hørselslag. Rådet har for 
øvrig etter stort påtrykk fra oss endelig gått til anskaffelse av teleslynge.  Vi har også fått gjennomslag 
for våre ønsker om å bli tatt med i vurderinger som gjelder visuell betjening m.m. bl.a. når det gjelder 
nye byggeprosjekter. 

STAND

Vi ble i juni bedt om å være behjelpelig ved HLF (forbundet) som ba oss være med på stand 
Hørselsboks. Her var Reidar Breistein og Hilde Jannecke Hellestvedt svært aktive og dyktige. Denne 
Hørselsboksen stod på Torgallmenningen og ble meget godt besøkt. De fleste fra styret stilte også opp 
her. 

KURS: 
Vår nestleder Hilde- Jannecke Hellestvedt har vært på kurs i Helsepedagogikk v/ LMS og også
Pilotkurs – Tinnitus - på Briskeby.
Fylkeslaget arrangerte et organisasjonskurs i forbindelse med sitt Årsmøte i mars og her møtte fra 
styret Hilde – Jannecke Hellestvedt og Unni J Stenberg. Spesielt innbudt av laget til Årsmøtet var 
Matthías Viktorsson. Reidar Breistein var også med her som representant for Sterkt tunghørte, HLF 
Bergen. 

Fylkeslagets Årsmøte førte til at Bergen Hørselslag noen dager etter kom sammen til et ekstraordinert 
møte 11 mars , dette på grunn av at ingen fra Bergen Hørselslag ble valgt til delegat  til Landsmøtet. Se 
for øvrig eget notat om dette.

De valgte delegater fra Bergen Hørselslag ble (etter diverse endringer i Fylkeslagets 
Årsmøtevedtak) Hilde-Jannecke Hellestvedt og Unni J Stenberg. Fra Bergen Hørselslag hadde vi 
også med oss som observatør Tordis Heimvik.

Delegatene fra Bergen Hørselslag var også samlet i et møte i mai for alle delegatene i Region Vest. 
Delegatene fra HLF Hordaland ble også innkalt til et eget møte (spesielt innkalt av Fylkesleder) på 
Stord. 

EKSTRAORDINÆRT MØTE FOR BERGEN HØRSELS-LAG. (Endret)
Det ble innkalt til et ekstraordinært møte på bakgrunn av valg av delegater til Landsmøtet på 
Fylkeslagets Årsmøte. Her skjedde det forunderlige at bergenslaget – med sine nære 2000 
medlemmer IKKE fikk en eneste delegat til Landsmøte, først etter diverse avstemminger ble vår 
nestleder valgt som delegat. 

Våre andre foreslåtte kandidater var helt forbigått. Til orientering hadde flere av de ”mindre lagene” i 
Hordaland - med langt færre medlemmer enn oss opptil tre delegater. Dette kunne vi ikke godta og kom 
derfor sammen på et ekstraordinært møte - for å sende et vedtektsforslag til forbundet i håp om en 
endring på dette. Senere i løpet av månedene fremover viste det seg imidlertid at flere av de andre 
lagenes delegater trakk seg slik at vi heldigvis fikk en delegat mer - til Landmøtet (leder). 

Kommentar: Vi har også hatt møte med fylkeslaget 4. april 2009 for å oppklare misforståelser og 
uenigheter mellom HLF Bergen og HLF Hordaland (Fylkeslaget). Britt Irene Sundt fra HLF 
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Hordaland deltok også på et styremøte hos HLF Bergen 06.10.09. HLF Bergen har i dag et greit 
forhold til fylkeslaget HLF Hordaland".

Vårt forslag på vedtektsendring ble som nevnt enstemmig godkjent. 
LANDSMØTET 

Landsmøtet fant sted i juni 09 og her ble ny Handlingsplan og nye Vedtekter vedtatt. En 
likemannsguide ble også utferdiget og gjennomgått. Det opplyses om at vårt endringsforslag på 
Vedtekts § 13,3,2 ble godkjent uten bemerkninger. Noe våre to delegater var meget fornøyd med. 

BRUKERUTVALG (Endret)
Liv H Iversen er vår brukerrepresentant i Områdeutvalget. Liv H Iversen oppnevnt av FFO Hordaland i 
NAV områdeutvalg/Hjelpemiddelsentralen.  
Hun har vært på 4 møter i dette utvalget samt 2 møter i FFO.

Den Nasjonale Scene (DNS) (Endret)

I HLF Hordaland sitt teaterprosjekt ved DNS har Unni J Stenberg, Hilde-Jannecke Hellestvedt og 
Reidar Breistein vært med fra HLF BERGEN i Referansegruppen.

Hilde Jannecke Hellestvedt var med i Prosjektgruppen / Referansegruppen.

Unni Stenberg og Reidar Breistein i arbeidsgruppen for å teste ut tekst på teateret. Noe vi syntes var 
interessant, men vi var dessverre ikke helt fornøyd. Vi avventer nærmere en orientering fra DNS på 
dette. 

ANDRE MØTER 

STRATEGIMØTE 
I forbindelse med neste Årsarbeidsplan samt arbeide med Årsrapporten ble det bestemt at vi skulle ha et 
strategimøte. Dette fordi vi på våre vanlige styremøter ikke finner tid til alt vi trenger å ta opp til 
diskusjon. Dette var et meget godt møte for det sittende styre. Her ble satt en dagsorden for hvordan vi 
ønsker at våre styremøter skal være og også plan for fokusområder og strategi for neste år. 

MØTE MED STATPED 
Hilde-Jannecke Hellestvedt var på møte i begynnelsen av året med Statped på vegne av sterkt- 
tunghørtgruppen. Hun var også sammen med Reidar Breistein på gruppemøte i Briskeby vedrør NAV 
hjemmeside folder. Hilde-Jannecke Hellestvedt er og innvalgt i det nye CI-utvalget i HLF og hun har 
også vært i møte i HLF sentralt i dette utvalget. 

Reidar Breistein og Hilde-Jannecke Hellestvedt har også vært på annet møte i forbindelse hvor de holdt 
foredrag om Tinnitus for en gruppe legestudenter i Oslo. 
Disse to har også holdt foredrag i et møte med Tolketjenesten. 

I september ble for øvrig Bergen Hørselslag bedt med på et møte i Sotra- og Øygarden Hørselslag. 
Dette var et meget hyggelig møte og vi utvekslet erfaringer blant annet vedrør bruk av hjelpemidler. 
Her møtte fra laget leder Unni J. Stenberg og nestleder Hilde - Jannecke Hellestvedt - samt fra 
medlemmene - Matthías Viktorsson. 
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Møter i HLF Hordaland (Endret)

blant annet et møte hvor Nestleder i HLF Hordaland, Tore Svane orienterte om Prosjektforskning. 
Her deltok Hilde-Jannecke Hellestvedt. Møte hold sted i FFO bygningen.

Fylkeslagets Jubileumskonferanse.
Her deltok, Hilde- J. Hellestvedt, Reidar Breistein, Otto Øksnes, Tordis Heimvik og 
Unni J Stenberg. 

Fylkeslagets Ledermøte l4/11. 
Her deltok fra Bergen Hørselslag Unni J Stenberg, Arvid Hauge og Otto Øksnes og Reidar Breistein 
for Sterkt tunghørte, HLF Bergen. 

Post 5 HLF-NYTT 
Hlf-Nytt kom ut to ganger i 2009 det har gått bra men det viser seg ennå at innhold til bladet kommer i 
”siste liten” og det medfører lett forsinkelser. 
Intensjonen er at bladet bør komme i januar og august/ september.
Slik at vår og høst programmene kan bli offentliggjort til medlemmene i god tid.  

Post 6 HJEMMESIDE 
Otto har Ansvar for hjemmesiden. Siden blir oppdatert ofte og ting og saker i laget blir her 
tilgjengeligfor interesserte og dem som har nett tilgang. Hjemmesiden har hatt en god utvikling siste 
året, og det anbefales å gå inn her jevnlig for å få oppdatert informasjon om aktuelle saker. Etter 
landsmøtevedtak har vi nå byttet navn til HLF Bergen. Adressen er www.hlfbergen.no 

Post 7 KONTORET I NYGATEN 3 
Det fungerer veldig bra. Det vil i løpet av 2010 installeres teleslynge både i møtelokalene på loftet og i 
kontorarealet i 2.etasje hvor likemennene har sin kontorplass når de er tilstede. 

Post 8 LIKEMENN (Endret)
Bergen Hørselslag (nå HLF Bergen) har nå dessverre færre likemenn enn i tidligere år. 
Dette på grunn av flere har sluttet etter mange års virksomhet. 

Det har vært avholdt flere møter her. Blant annet ble det avholdt et møte i forbindelse med 
gjennomgang av likemannsguiden. Dessuten var det også en samling for alle likemenn ,som er under 
HLF Bergen,  i regi av Hilde-Jannecke Hellestvedt og Reidar Breistein. 
Her ble det diskutert hvordan våre likemenn innen de forskjellige gruppene – skulle drive virksomheten 
videre i året som kommer. Det ble også drøftet hva vi kan gjøre for å få Bergen Bys kommunale 
hørselskontakter ”frem i lyset”. 
Det er en kjensgjerning at de Kommunale hørselskontakter her i Bergen kun er tilgjengelig for 
pleietrengende og ”immobile”. Det store flertall av brukere som har behov for hjelp, får ikke dette. Den 
kommunale hørselshjelperordningen fungerer ikke slik den bør være. Bergen Hørselslag jobber for å 
endre dette. 
Reidar Breistein og Hilde-Jannecke Hellestvedt og Matthías Viktorsson har også som likemenn vært på 
diverse likemannsoppdrag. 

Kommentar/utveksling: 
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Det ble det spørsmål om hvor ofte det var folk på kontoret, og det ble svart at vi ikke har 
likemenn som kan stille for tiden, men henviste til rådgivningskontoret. Det ble gjort oppmerksom 
på at det der ikke er anledning til å kjøpe batterier, men at HLF Bergen vil selge dette på våre Åpne 
møter.
 

Post 9 LAGETS UTSTYR 
Innkjøpt i år: Ekstern Harddisk for backup for regnskapet. 
Det var meningen å kjøpe mer minne til den bærbare PC, men dette er ikke utført. 

Vi kjøpte toner til kopimaskinen (ført opp som kontor forbruk). 
Materiell /utstyr.: 
Teleslyngkofferten. 
Bærbar PC med Videokanon 
Skriver / Kopieringsmaskin
DVD spiller 
Filmskjerm
En Info Skjerm 
Koffert med en del hjelpemiddel for hørselshemmede. 
Lydøret
Bingo utstyr
Diverse hyller skrivebord og stoler. 
Kontor rekvisitter som papir og skrivesaker.
Kaffetrakter og en del kopper / krus 
Arkiv.
Diverse brosjyrehyller og en del brosjyrer.

LYDØRET 
Dette fungerer fint, men det er fremdeles lang ventetid for utlån. De fleste henvendelser kommer fra 
byens barnehager. 

Post 10 GRASROTANDELEN 
Her er nå Bergen Hørselslag registrert og vi håper selvsagt at alle våre medlemmer blir med her. 
Dette kan bli et godt tilskudd til økonomien i laget.  Pr. 1. september er der 25 spillere som støtter 
Bergen Hørselslag, og vi har fått for 2009 overført kr. 4.671,71 fra Norsk Tipping AS.

Kr. 6.383,99   ble overført fra Norsk Tipping den 06.01.10 og kommer således inn for  regnskapet i 
2010. 

Post 11 MOTTATTE GAVER OG TILSKUDD 
Laget har mottatt diverse gaver og pengestøtte fra bl.a.: 
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Kronprinsesse Marthas Minnefond: kr 4000,Tordis og Fritz Riebers legat: kr10.000,- HLF: 
kr 29.220,- Bergen Kommune: kr 47.000.- 

Brukerutvalg:

Liv H. Iversen fra HLF Bergen er brukerrepresentant oppnevnt av FFO Hordaland i NAV 
områdeutvalg/Hjelpemiddelsentralen.  

Prosjektdeltakelse:

I HLF Hordaland sitt teaterprosjekt har Unni J Stenberg, Hilde-Jannecke Hellestvedt og Reidar 
Breistein vert med fra HLF BERGEN i Referansegruppen.

Deltakelse på møte:

I årsmeldingen står det at Hilde-Jannecke Hellestvedt deltok på et møte i Funksjonshemmedes 
fellesforbund (FFO) der nestleder i fylkeslaget Tore Svane orienterte om prosjektforskning.

Hilde deltok på møtet, men dette var ikke et møte i FFO regi, men tvert imot et møte i regi av HLF 
Hordaland på fylkeslagets kontor som er i FFO bygningen. 

5 Regnskap 
Tordis Heimvik la frem regnskap og balanse. Det viser ett overskudd på 9713.-! Vi har vært forsiktige 
etter trykking av jubileumsboken i 2008.  I år var den største utgiften HLF-Nytt bladet.

Revisor sin uttalelse om regnskapet:
"...årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir uttrykk for HLF Bergen Hørselslag 
sin økonomiske stilling pr. 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med 
god regnskapsskikk".
Det ble påpekt behov for noen år med nøktern økonomi hvor vi bør ta sikte på å bygge opp igjen 
kapitalen som ble kraftig redusert pga jubileumsmarkeringen.

Styret takker våre medlemmer for alle tilskudd og gaver vi har fått i løpet av dette året, og også de som 
har gitt en hjelpende hånd med den praktiske gjennomføringen av lagets aktivitet gjennom et godt og 
begivenhetsrikt år. 

6 Budsjett
Tordis Heimvik gikk igjennom budsjett.
Stor post er HLF-Nytt  som vil øke til 55 000.-
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Vi vil vurdere for i år telefonen vår om den skal gå over til billigere abonnement enten i Telenor 
systemet eller annet mobilabonnement.

7 Valg
Valgkomité: Sjur Valland, Sidsel Kvassheim , (Lillian Eriksen Sæthre flyttet til Sandefjord høst2009)

Valgkomite leder Sjur overtok ordet og valget ble gjennomført effektivt og greit som er MEGET BRA.
Tidligere leder Unni Stenberg og kasserer Tordis Heimvik tar ikke gjenvalg.

Valg Resulat :
Leder: Matthías Viktorsson valg for 1 år 
Nestleder: Hilde-Jannecke Hellestvedt ikke på valg 
Sekretær: Arvid Hauge valg for 2 år 
Kasserer: Kirsten Tunheim valg for 2 år
Styremedlem:  Reidar Breistein  ikke på valg
Styremedlem:  Liv Iversen ikke på valg 
Styremedlem: Otto Øksnes valg for 2 år 
Styremedlem:  Jannicke Isdahl valg for 2 år 
Varamedlem: Elin-Kristin Bache valg for 1 år 
Varamedlem: Torill Wistner  valg for 1 år 

Etter dette overtok Arvid Hauge og ledet valget av Valgkomité
Valgkomiteen for 2009 ble følgende:
Sjur Valland ( 1 år igjen), Solbjørg Throndsen (1 år) og Sidsel Kvassheim (?).

Valg av Revisor 

 Revisor: Helge Nordvik 
Etter det takket nyvalgte Leder Matthías Viktorsson for årsmøtet og fikk frem våre 2 dyktige damene i 
styret avtroppende leder Unni Stenberg og kassere Tordis Heimvik. De fikk en velfortjent påskjønnelse 
gave og en bukett.
Møtet var avsluttet kl 21:00
Årsmøtet ber styret a ut representanter til andre utvalg og komiteer. I følge vedtektene

 
Redigert av Otto Øksnes siste gg. 3. mars 2010

Protokoll godkjenning underskrifter:

            Unni Stenberg Liv H Iversen
sign.                                                    sign.
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