REFERAT FRA ÅRSMØTE
Hordaland Forelderlag for hørselshemmede
Møtetid og sted: 5.4.2011 kl. 18-21 Hunstad Skole
Tilstede: Rune Eng, Birger Kindt, Kenneth Neteland, Ann Kristin Nord, Per Gunnar Kvalheim,
Olav Dahl, Arild Kartveit, Gard Frodahl Svingen, Andre Novikov og 2 Tolker var med på møte.
Referent: Ann Kristin Nord
Sak: 1 Referat:
Godkjent.
Sak: 2 Årsmelding:
Godkjent.
Sak: 3 Regnskap 2010:
Underskudd pga. større deltagelse ved Islandstur en budsjettert.
Sak: 4 Budsjettforslag 2011:
Godkjent
Sak: 5 Økning av medlemskontingent:
Ingen økning. Vurderes ved neste styremøte.
Sak: 6 Nye forslag:
Ingen nye forslag fremlagt.
Sak: 7 Valg av nytt styre 2011/2012:
Lars Kaare Holmås trekker seg fra styret.
Leder Rune Eng og styremedlem Birger Kindt informerte at de ønsker å trekke neste år og
det samme gjelder Kasserer i laget som ikke sitter i styret men fører regnskapet for HFH.
Derfor er det viktig allerede nå å jobbe med å få med nye inn i styret neste år.
Nye styre medlemmer: Kennet Neteland og Ann Kristin Nord.
Valgkomite i 2012 er: Olav Dahl og Arild Kartveit

Sak. 8 Eventuelt.
1. Det bør vurderes om HFH`s data bør lagres 2 steder.
2. Det ble informert om skole saken. På bakgrunn av meldingen fra staten om å avvikle 3
døveskoler er det iverksatt en aksjonsgruppe med Rune Eng, Bjørn Moldestad og Kennet
Neteland i spissen. Gruppen jobber for å ivareta døvemiljøet, videreføring av Nattland/
Hunstad prosjektet og for at politikerne skal stille økonomiske garantier for de døve og deres
skolegang. Gruppen har jobbet effektivt med saken og har hatt saklige og konstruktive
møter med politikerne både i Bergen og på Stortinget. Det er opprettet kontakt med media
og de følger saken nøye. Det ble avhold en vellykket aksjon i Bergen og i den forbindelse så
har HFH bevilget 30.000 kr til aksjonen.
Det skal avholdes en aksjon utenfor Stortinget den 27. april. Aksjonsgruppen på Østlandet
hadde sendt oss en søknad om midler på kr. 22 000 som vi i styret avslo siden vi allerede har
bevilget 30.00 til saken allerede.
Gruppen i Bergen jobber for å ivareta døvemiljøet, forutsigbarhet og trygghet. Fillip Rygg
støtter gruppen og saken.
Dette er en vanskelig og tøff sak som det må holdes høyt press på. Gruppen jobber målrettet
videre.

