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Revisor
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Maria Kananen

RÅDETS REPRESENTANTER OG VARAER 2016
Sverige
Vuxendøva i Sverige (VIS)

Kerstin Kjellberg
Gith Holmgren
Lena Jönson (vara)
Rune Mårtensson (vara)

Finland
Kuulolitto (Finska Hørselförbundet)

Kalle Tervaskari
Maria Smeds
Liisa Sammalpenger (vara)

Norge
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Sindre Falk
Roar Råken
Arnt Joakim Wrålsen (vara)

Danmark
Høreforeningen

Trine I. Gaarsdahl
Jonatan Fruensgaard Andersen
Lonneke Nørrung (vara)

ØKONOMI
Se egen redegjørelse for rådets økonomi.

MØTER
Årsmøte og seminar 19-22. mai 2016.

VDNR avholdt årsmøtet i 19-22- mai 2016 i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup
utenfor København.
Årsmøtet ble gjennomført fredag 18. mai. Sari Hirvonen-Skarbø gikk av som sekretær og
Sindre Falk valgt inn som erstatter. Det øvrige styret forble uendret.
Det var tre innkomne «motioner» til årsmøtet hvorav en ble tatt til følge.
1. Varaers (suppleanter) rett til å delta og bli inkludert i diskusjonen på mailinglisten.

Årsmøtet bifalt dette. Dette har blir gjennomført ved opprettelsen av en «Google
group» hvor rådsmedlemmer og varaer er med.
2. VDNRs hjemmesider skal fremme kunnskapsspredning
Årsmøtet ble enige om at de enkelte land må skaffe eventuell informasjon og linker til
nettsiden da det er forskjeller fra land til land og vanskelig for nettsideansvarlig å
finne og ha oversikt. Dette har delvis blitt gjennomført med varierende bidrag fra de
ulike land.
3. Fremme likepersonsarbeid for personer med Nevrofibromatose (NF2)
Årsmøtets beslutning var at rådet er en generell organisasjon for mennesker med
hørselsutfordringer og ikke en diagnosespesifikk organisasjon. Motionen ble derfor
ikke tatt til følge.
Det ble besluttet å gjennomføre årsmøtet og seminaret i 2017 i Norge med Roar Råken og
Sindre Falk og HLF som arrangører.
Det ble også besluttet at Sverige og VIS (Vuxendøva i Sverige) skal arrangere Nordisk
Sommeruke i 2017. Dette arrangementet er planlagt avholdt i Leksand 16-20. juli.
Medlemsavgiften forble uendret på 500€.
Seminaret lørdag 19. mai ble gjennomført med foredrag fra blant annet Karen Johanne Klint,
medlem av det danske folketing og Nordisk Råd, Roar Råken, organisasjonssjef i HLF,
landsformand Majbritt Garbul Tobberud i Høreforeningen og specialkonsulent Inger Riisager.
Noen av foredragstemaene var EFHOH (European Federation of Hard of Hearing), hva norske
HLF og den danske Høreforeningen gjør for sine døvblitte medlemmer, videre om inkludering
av funksjonshemmede i samfunn, studier og arbeidsliv.
ANNEN VIRKSOMHET
Rådet har fått nye, moderne og oppdaterte hjemmesider i 2016.
OPPSUMMERING
VDNR har i 2016 hatt normal aktivitet og vil med dette dokumentet takke alle som i en eller annen
kapasitet har bidratt og deltatt i vår virksomhet.
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