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Nr. 1
Kjære medlemmer !!!
Nok et år er omme og med dette innkalles det til det 5. ordinære årsmøte.
Vi har nå drevet vår virksomhet i 5 år, siden stiftelsesmøtet som ble holdt 2. januar
2004.
Medlemsmassen har vært stabil for våre
ordinære medlemmer. Og mange støttemedlemmer har vi også. Dessverre får vi
ikke noen glede av den kontingenten, da
den går rett til hovedforeningen vår.
I løpet av disse 5 årene har vi så å si besøkt hele landet, fra Alta i nord, Haugesund
i vest og Langesund i øst. Alle disse stedene har det vært gjennomført likemannskurs
og sommerstevne i regi av hovedforeningen vår, LSHDB.
Det er ekstra moro å tenke tilbake på
sommerstevnet i Langesund, hvor vår lille
klubb bidro som arrangør av utfluktene, kanaltur, Real-villmark og Rjukan. For ikke å
glemme havfisketuren hvor sekretæren
renset 80 makrell…
Som leder er jeg stolt av foreningen, vi
har godt samhold og det har nesten vært
full deltagelse fra oss på turer og andre
treff.
Det er også med stor glede jeg konstaterer at vi har fått fin støtte fra legater, fond,
og fra det offentlige. Uten deres støtte hadde vi ikke klart å delta i den grad vi har
gjort hittil. Dette håper jeg også vil fortsette
i årene fremover.
Nå står årmøtet for tur. Jeg sier velkommen til årsmøte og velkommen til nye aktiviteter og gjøremål i 2010.
Marie Drægni,
leder

Januar 2010

Innkalling til...

6. ordinære årsmøte i
LSHDB Telemark
som avholdes
lørdag 13. februar 2010,
i Døves Hus, kl. 15.00
§ 7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal (obligatoriske poster på
årsmøtet):
1. Fastsettelse av antall stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen til årsmøtet.
3. Godkjenne saksliste.
4. Valg av protokollunderskrivere og
referent.
5. Styrets årsberetning og regnskap.
6. Saker fra medlemmene.
7. Valg av leder og eventuell 1 eller 2
styremedlemmer. (Dersom 2
styremedlemmer kan den ene være
støttemedlem)
Andre valg:
8. Leder i foreningen er automatisk
valgt til landsstyret som distriktskontakt, og årsmøtet velger et varamedlem for denne.
9. Revisor
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lokaler. Tilstede var 4 ordinære medlemmer, 3
familie og 4 støttemedlemmer. Årsmøtet holdt på
ca 1 time etterfulgt av sosialt samvær.
Ekstra ordninært årsmøte ble holdt 13. mars i
LSHDB Telemark. Her var det kun et forslag og
det var at LSHDB Telemark måtte godkjenne lovene som var blitt vedtatt på representantskapsmøtet 2.-6. mars på Eikholt.

3) Styret i perioden:
Leder:

Marie Drægni

Styremedlemmer:
Per Jonassen
Bjørn Egil Hammerlund
Revisor:
Odd Paulsen
• Per Jonassen ble valgt som varamedlem for
distriktskontakten (hvis lederen Marie Drægni
melder forfall).
• Bjørn E Hammerlund er sekretær og kasserer.
• Det har vært avholdt 1 styremøter (18.des.).

LSHDB Agder ønsket innlemmet under vår
oganisasjon, noe styret ikke ønsket. Vi oppfordret dem til å forbli eget lag, og at vi kunne
bistå dem administrativ hjelp.

§ 2 Formål
Som hovedregel skal foreningen følge
LSHDBs vedtekter, men skal arbeide lokalt
med å samle likesinnede i sitt distrikt til et
trivelig miljø, for eksempel kan det arbeides
med: kurs, seminarer, informasjon, sosialt
samvær, turer, julebord. Samarbeid med lokale organisasjoner, myndigheter og instanser.

Årsmelding 2009 for
LSHDB Telemark
1) Foreningen
LSHDB Telemark er et distriktslag under hovedorganisasjonen Landsforbundet for Kombinert
Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB),
som har hovedkontor i Oslo.
I året som har vært, har vi fått egne vedtekter.
Registreringen av Grasrotandelen, krevde at vi
stod oppført i Brønnøysundregistrene.
Vedtektene ble vedtatt på LSHDB representantmøte på Eikholt 2.-6. mars 2009.
Vi er medlem av FFO Telemark.

2) Årsmøte og ekstra ordinært årsmøte
Det 5. ordinære årsmøtet i LSHDB Telemark
ble holdt 14. februar i Telemark Døveforenings

4) Annet:
Odd Paulsen sitter som styremedlem i
LSHDBs sentralstyre.

5) Medlemstall / kontingent
Medlemmer i LSHDB sentralt berettiger til automatisk til medlemskap i distriktslaget, både som
ordinært-, familie- og støttemedlem.
Kontingenten ble innkrevd sentralt og vi i
LSHDB Telemark får ingen andel av denne kontingenten.
Satsene har vært kr 200,- for ordinære medlemmer, og kr 100,- for familie- og støttemedlemmer.

Medlemsoversikt:
Bevegelser:
Pr. 1.1
Støttemedlem
Pr. 31.12
Status ved årets slutt:
Ordinære
Familiemedlem
Støttemedlemmer
Pr. 31.12.

2009
18
18

2008
16
2
18

2007
16

5
3
10
18

5
3
10
18

5
3
8
16

16
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6) Økonomi
2009 må sies å bli et flott økonomisk år også
dette året. Det er mottatt trivselsmidler fra Telemark Fylke (via FFO Telemark), fra Helse SørØst og fra LSHDB sentralt.
Også i år var det søkt legater/fond om støtte.
Responsen har vært veldig god. Her ble det
undskudde, da vi hadde feilberegnet tolke– og
ledsagerkostnadene ved Praha & Cesky Kumlov
turen. Legatarene har fått rapport og som viser
inntekt på 23.500,-. Kostnader på kr 46.890. Som
skulle gi et underskudd på kr 23.390.
Totalt gikk vi med et lite underskudd på kr 862.
Så vi kom ikke så verst ut av året 2009 likevel.

Weekendtur til Vierli hyttegrend, 21-23.8
Også døvblinde trenger
trim, og hva var
vel mer naturlig
å samarbeide
med Porsgrunn
Døves sport om
dette. Stedet
denne gang var
Vierli Hyttegrend i Rauland, hvor det ble leid 2 hytter som ble finansiert
50/50. Fjellområdet i nærheten ble brukt til turer
og været var snilt mot oss.

8) Andre aktiviteter
7) Aktiviteter i 2009
Sommertreff i Hurdal, 22.-29.juni
Sommertreffet var i regi av
LSHDB og samlet deltagere fra
hele landet. Fra
oss deltok 3
døvblinde og 7
tolker/ledsagere.
En fin og hektisk
uke med mange
aktiviteter rundt hotellet og på vannet. Stedet var
ypperlig for barnefamilier.
Utenlandstur Praha/Cesky Krumlov, 29.8-5.9
Denne ukesturen til Praha og Cesky Krumlov
var et arrangement ved Telemark Døveforening
og med Risdal Touring som operatør. 3 døvblinde var med på denne turen og dessverre er trygdereglene slik at den 1.tolk måtte finansieres av
deltageren, dvs. reise og opphold. Kostnad for
den ene tolken er dekket av bidragsmidlene. I
tillegg fikk 4 ledsagere noe støtte. Turen i seg
selv foreløp seg perfekt og de døvblinde fikk full
utbytte av turen. Spesielt Cesky Krumlov gjorde
et sterkt inntrykk på deltagerne, en koselig landsby hvor tiden så å si har stått stille.

Mosjonsidrett, 9.mai
Denne lørdagen arrangerte Porsgrunn Døves
Sport en tur til Jomfruland, og målet var å gå øya
på langs og samtidig se på hvitveisen. Vi hang
oss på og spleiset med ca 1/4 av taxibåtens kostnad.
LM-kurs/20 år jubileum, LSHDB.
LSHDB arrangerte helgen 6.-8.nov likemannskurs på hotel Scandic i Asker. Samtidig feriet foreningen sitt 20 års jubileum. LSHDB Telemark
ga kr 1.000,-.
Likemannskurset tok for seg brukernes erfaring
med NAV og med
gruppearbeide.
Erfaringene var
mange og LSHDB
sentralt vil jobbe videre med disse synspunktene.

9) Sluttord
Vi kan se tilbake på et godt aktivitetsår. Økonomisk har vi også dette år vært heldige. Styret
er fornøyd med de aktiviteter vi har fått gjennomført.
Porsgrunn, 8.1.2010

Marie Drægni
Leder

Bjørn E Hammerlund
Sekretær
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LSHDB Telemark
Offentlige tilskudd
Helse Sør
Telemark Fylkeskommune - aktivitetsstøtte
Norsk Tipping: Grasrotandelen
LSHDB Trivselstiltak
LSHDB Støtte Sommertreff
LSHDB Annen refusjon
Egne inntekter
Egenandel - sommerstevne
Egenandel - mosjonsidrett / småturer
Gaver og annen støtte
Søknader sommertreff
Medlemsaktiviteter
Utlodning
Renter

Sum driftsinntekter
Andre driftskostnader
Medlemssamlinger
LM-kurs Sommertreff
LM-kurs Høst
Tiltak: Hyttetur
Tiltak: Mosjonsidrett
Utflukter / turer
Tiltak: Praha/Cesky Krumlov
Tiltak: EBDU Conference Croatia
Kontingenter
Administrasjon
Støtte andre tiltak

Sum andre driftskostnader
Årsresultat
Balanse

2009

Budsjett 2010

2008

5 000,00
4 500,00
846,00
4 070,00
-

5 000
4 500
1 000
4 000
-

5 000,00
3 000,00
3 500,00
2 250,00
1 074,00

7 500,00
3 140,00
4 950,00
23 500,00
621,84

7 500
5 000
5 000
25 000
4 500
1 000
500

7 500,00
5 550,00
25 000,00
1 155,50
1 000,00
1 153,80

54 127,84

63 000

56 183,30

636,00
14 970,00
4 985,00
5 850,00
900,00
26 070,00
90,00
489,00
1 000,00

1 000
20 000
7 000
6 000
5 000
20 000
500
2 000
1 500

2 424,97
25 015,25
6 736,00
2 500,00
10 110,72
480,00
4 356,50
500,00

54 990,00

63 000

52 123,44

-862,16

-

4 059,86

2009

2008

330,00
894,00
35 611,23

894,00
37 218,39

36 835,23

38 112,39

37 697,39
-862,16
36 835,23

33 637,53
4 059,86
37 697,39

Eiendeler
Andre fordringer
Kassa
Bankinnskudd

Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital pr. 01.01
+/- årets resultat
= Egenkapital pr. 31.12
Leverandørgjeld

Sum egenkapital og gjeld

-

415,00

36 835,23

38 112,39

Porsgrunn, 8. januar 2010

Marie Drægni
Leder

Odd Paulsen
Revisor

Bjørn Egil Hammerlund
Kasserer
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