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Vuxendövas Nordiska Råd

Årsmöte – protokoll
16. mars 2019
Plats

Hotel Ibis Styles, Riga, Lettland

Tid

Lördag 16. mars 2019

Närvarande från VDNR
Danmark: Trine Lindhardt Gaarsdahl, ordförande
(Höreföreningen)
Finland:

Kalle Tervaskari, kassör
(Kuuloliitto)
Maria Smeds, sekreterare
(Kuuloliitto)

Norge:

Kim Andreas Stensnes
(Hörselhemmedes Landsförbund HLF, Norge)

Estland:

Teet Kallaste (Eesti Vaegkuuljate Liit)
Janno Kuus (Eesti Vaegkuuljate Liit)

Andra närvarande
Sari Hirvonen-Skarbö, Kuuloliitto (Suppleant, Finland)
Aase Lousdal Nielsen, Höreföreningen (Suppleant, Danmark)
Olafs Slutins, Latvijas Vajdzirdigo Atbalsta asociazija
(Gäst, Lettland)

Baiba Bicena, Latvijas Vajdzirdigo Atbalsta asociazija
(Gäst, Lettland)
Samt 6 skrivtolkar från Finland och Danmark
1.

Årsmötet öppnas
Ordförande Trine Lindhardt Gaarsdahl från Höreföreningen (Danmark)
hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och öppnade årsmötet.

2.

Föredragningslistans fastställande
Godkändes utan förändringar.

3.

Val av två personer som tillsammans med ordförande för mötet justerar
årsmötesprotokollet
Kalle Tervaskari och Sari Hirvonen-Skarbö från Kuuloliitto (Finland).

4.

5.

Val av presidium
a. Ordförande för mötet: Kim Andreas Stensnes från HLF, Norge
b. Sekreterare för mötet: Maria Smeds från Kuuloliitto, Finland
Årsmötets stadgeenliga utlysande
Godkändes utan bemärkningar. Inkallelse till mötet skickades den 10.
januari 2019.

6.

Verksamhetsberättelse 2018
Blev godkänt utan ändringar. Se bilaga 1.

7.

Ekonomisk berättelse 2018
Presenterades av kassör Kalle Tervaskari. Se bilaga 2.

8.

Revisionsberättelse 2018
Godkänt utan förändringar. Se bilaga 3.
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9.

Beslut om medlemsavgift för 2019
Blev oändrat, 550 euro/år. Associerade medlemmar betalar 10% av den
fulla medlemsavgiften, 55 euro/år. Det här gäller i år Eesti Vaegkuuljate Liit
från Estland.

10.

Ärenden som ej beslutsförts
Inga ärenden.

11.

Årsmöte 2019
a. Plats. Köpenhamn med omnejd, Danmark.
b. Ansvarig. Höreföreningen, Danmark
c. Tidpunkt: Förslag: Mars 2020. Exakt tidpunkt meddelas senare.
Det bör bemärkas, att både plats och ansvarig för årsmötet är preliminära
förslag som kommer att styrkas eller ändras under hösten 2019.
Tidpunkten torde stämma i båda fall.

12.

Behandling av medlemsansökningar

Inga nya medlemsansökningar.
13.

Behandling av inkomna motioner

Två motioner från Höreföreningen, Danmark.
a) Ändring av namnet för VDNR. Det blev en omröstning om ändring av
namnet, där CI-användarna också skall inkluderas. 4 personer röstade för, 1
person emot. Det blir alltså en namnändring i framtiden.
b) Ändring av ordet ”ordförande för mötet” till ”mötesledare”. Det blev en
omröstning där 4 personer röstade för och 1 person emot. Ordet skall alltså
bytas till ”mötesledare”.

14. Stadgar
Det diskuterades om, att de nuvarande stadgarna är bristfälliga och
behöver granskas och justeras. För detta beslöts, att en ny arbetsgrupp
kommer att utföra arbetet under år 2019 och den kommer att lägga fram
ett förslag för de nya stadgarna för årsmötet 2020. Arbetsgruppen ska
också lägga fram några förslag till ett nytt namn för Vuxendövas Nordiska
Råd. Till arbetsgruppen valdes Teet Kallaste, Kim Stensnes och Sari
Hirvonen-Skarbö.
15. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019
a. Nytt verksamhetsplan för 2019 skrevs under årsmötet efter några
ändringsförslag och blev godkänt. Se bilaga 5.
b. Budget 2019: Kassör Kalle Tervaskari presenterade budgeten för 2019.
Budgeten blev godkänd.
OBS: VDNR fick inget ekonomiskt understöd från NVC för verksamheten år
2019.

16. Val av

a. Ordförande
Till ordförandeposten fanns två kandidater: Trine Lindhardt
Gaarsdahl och Sari Hirvonen-Skarbö. Därför blev en
omröstning, där båda kandidaterna fick lika många röster, 2-2.
Då blev det en ny omröstning, då blev resultatet 3-1 till Trines
fördel. Trine Lindhardt Gaarsdahl fortsätter som ordförande.
b. Sekreterare
Maria Smeds avgick som sekreterare. Till ny sekreterare valdes
Aase Lousdal Nielsen, suppleant från Höreföreningen i Danmark.
c. Kassör
Kalle Tervaskari (forts.)
d. Revisor och revisorssuppleant
Till ny revisor valdes Teet Kallaste. Maria Kananen valdes
till revisorsuppleant.
e. Föreningens namnteckning
Trine Lindhardt Gaarsdahl och Kalle Tervaskari var och en
för sig.
f. Webmaster
Janno Kuus och Liisa Sammalpenger (forts.)
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17.Övriga frågor och ordet fritt
VDNR Sommarvecka 2019 i Estland: Teet Kallaste från Eesti Vaegkuuljate Liit
berättade om de senaste nyheterna gällande VDNR:s sommarvecka år 2019.
Sommarveckan kommer att äga rum i Haapsalu i Estland från söndagen 28. juli
till fredagen 3. augusti 2019. Veckans program kommer att innehålla
föreläsningar, utflykter och fritidsprogram; spel och lekar som är typiska för
Estland. Veckan är noga planerad redan nu. Sommarveckan med program,
inkvartering och mat beräknas kosta ca 450-500 euro/person. Hittills har 19
personer anmält sig till sommarveckan; 6 från Danmark, 3 från Sverige, 8 från
Finland och ingen från Norge. Anmälningstiden till sommarveckan går ut i
början av juni.
Man beslöt att rikta marknadsföringen av sommarveckan till vidare grupper,
t.ex till CI-användare i hela Norden och norra Europa. Nu finns också möjlighet
att delta under t.ex en dag eller ett par dagar. Den här ändringen har gjorts för
att också de estniska medlemmarna skulle kunna delta. De har nödvändigtvis
inte råd att betala för hela veckan.
Sommarveckan 2021: Det skulle vara Finlands tur att arrangera
sommarveckan. Men det är ännu osäkert, för det inte gjorts något beslut om
det. Det diskuterades också om sommarveckorna över huvudtaget skall ordnas
i framtiden. Deltagarantalet har minskat under de senaste åren och
sommarveckorna är dyra att förverkliga. Det diskuterades också om att
sommarveckan skulle förkortas till 3-4 dagar och skulle därefter kallas för
sommardagarna.
Rapporter från varje medlemsland
A. Norge. se bilaga
B. Finland. CI-utskottets och VXD-utskottets rapporter, se bilagor.
C. Estland. Skriftligt rapport av ordförande Pille Ruul, som inte var närvarande i
Riga. Presenterades av Teet Kallaste. Se bilaga.
D. Danmark. DTU:s rapport, se bilaga.
E. Lettland är inte medlemsland i VDNR, men eftersom mötet hölls i Riga,
Lettland, fick den lettiska organisationen för hörselskadade också presentera

sin verksamhet. Presentationen gjordes av Olafs Slutins, som är ordförande för
Latvijas Vajdzirdigo Atbalsta asociazija (Fritt översatt ungefär så här:
Organisationen för hörselskadade i Lettland). De har en egen nätsida på
adressen www.sadzirdi.lv och en Facebook-sida.
Organinisationen har startats år 2014 av hörselskadade barns föräldrar. Olafs
Slutins har själv en son som har Cochlea implantat. Deras viktigaste mål är att
arbeta för hörselskadade människors rättigheter och möjligheter att delta i
samhället som likvärdiga medborgare. Att arbeta för rehabilitation av
hörselskadade, att befrämja möjligheter att få hörapparater och annan service
till hörselskadade. Att befrämja vetskapet om hörselskador och förståelse för
dem. År 2018 hade organisationen ca 100 medlemmar i Lettland. De är
föräldrar till hörselskadade barn, vuxna hörselskadade som använder
hörapparater eller Cochlea implantat. Medlemsavgiften är 15 euro/år.
Styrelsen har 4 medlemmar och deras arbete är helt frivilligt och obetalt. Det
finns arbete att göra i Lettland, främst för att det finns ingen statistik om
hörselskadade människor i Lettland. Det finns inga hörselcentraler som gör
diagnoser eller justerar inställningarna på hörapparater eller cochlea
implantat. Det finns möjlighet köpa talterapitjänster för t.ex barn, men det är
dyrt (kostar ca 300 euro) och alla har inte råd för det. I det lettiska samhället
finns mycket lite vetskap om hörselskador. Det gäller även lärare i skolorna och
officiella myndigheter osv. Det finns ingen skrivtolkningstjänst i landet. Ett
stort problem för organisationens verksamhet är pengar: de får inget stöd från
staten. Det finns organisation för de döva i Lettland, dvs. människor som
använder teckenspråk som modersmål, och de får all statligt understöd.
Sadzirdi får ingenting.
I framtiden skulle den lettiska organisationen vilja samarbeta med andra
organisationer i Norden och Europa, och de önskar att samarbetet VDNR också
skulle fortsätta. På grund av deras ekonomiska situation kan de inte bli
associerade medlemmar i VDNR just nu men de önskar att situationen blir
bättre i framtiden.

18. Årsmötet avslutas
Årsmötet avslutades 16.3.2019 kl. 18.45. av Trine Lindhardt Gaarsdahl med
tack till deltagarna och skrivtolkarna. Mötet börjades kl. 9.00 och pågick i 9
timmar och 45 minuter, med en lunchpaus, kaffepaus och några kortare
pauser.
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Protokollet har godkänts av

-----------------------------------------------Kim Andreas Stensnes
Ordförande för mötet

------------------------------------------------Maria Smeds
Sekreterare för mötet

-------------------------------------------------Kalle Tervaskari

---------------------------------------------------Sari Hirvonen-Skarbö

