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Kjære medlemmer !

Innkalling til...

Godt nytt aktivitetsår ! Jeg sitter og gjør opp
status over år et som har gått og alt det vi har
vær t med på. Vi er en liten for ening, og jeg må
si at aktivitetsnivået vårt er høyt.
Sommer stevnet i Langesund er det som jeg
før st og fr emst tenker på og hvor vi fikk med
oss
venner
fr a
hele
Nor g es
land.
Ar r angementet gikk knirkefr itt, noe jeg er
mektig stolt over.
Eller s har noen av oss vært med på
møteplass Hor ten, på Jomfr uland og Nasjonal
konferanse i Trondheim.
En ting er sikker t, økonomien bekymr er ikke
meg i første omgang. Maken til aktivitet blant
medlemmen, fr a legater og offentlig støtte må
jeg lete lenge etter. Tusen takk for dette.
Jeg avslutter med et bilde nederst, som
illustrerer godt hvordan det er å møte
hver dagen for oss som har minimalt med både
syn og hørsel.
Per Jonassen
leder
Et bilde fra årets sommerstevne i Langesund, tatt på Real
Villmark og aktivitetssenter på Stathelle.
Bildet illustrerer hvilken utfordringer det er å være nesten
blind og ha minimal med hørsel. Tolken i midten prøver å
forklare hva som har skjedd, da de padlet rett i land og
prøver å komme seg ut igjen. Vi kan etterpå le av dette, men
der å da var det alvor.
Dette bildet er med å fortelle hvordan de som har kombinert
syns– og hørselhemmed/døvblinde har det i sin hverdag.

Årsmøte i
LSHDB Telemark
som avholdes lørdag 16. februar
2008, hos Gerd og Nils Nygård kl.
12.00
Obligatoriske poster på årsmøtet:
1: Fastsettelse av antall
stemmeberettige
2: Godkjenning innkalling til
årsmøtet
3: Godkjenning av saksliste
4: Valg av protokollunderskrivere
og referent
5: Styrets årsberetning og
regnskap
6: Saker fra medlemmene
7: Valg av leder og eventuelt 1
eller 2 styremedlemmer.
(Dersom 2 styremedlemmer
kan den ene være
støttemedlem)

Foto: Per Jonassen

Andre valg:
Leder i distriktslaget er automatisk
valgt til landsstyret som
distriktskontakt, og årsmøtet velger
en varamedlem for denne.
8: Valg av varamedlem for
distriktskontakten
Per Jonassen
Leder
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Årsmelding 2007
for LSHDB Telemark
1) Foreningen
LSHDB Telemark er et distriktslag som er
organisert under hovedorganisasjonen ”Landsforbundet for Kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB), som har hovedkontor i
Oslo. Foreningen følger lover for distriktslag
under LSHDB.

2) Årsmøte
Det 3. ordinære årsmøtet i LSHDB Telemark ble
holdt 17. februar 07 hos Per Jonassen.

3) Styret
Leder:
Per Jonassen (gjenvalgt)
Styremedlemmer:
Marie Drægni (gjenvalgt)
Bjørn Egil Hammerlund (gjenvalgt)
Revisor: Odd Paulsen
Styret valgte Bjørn E Hammerlund til sekretær og

kasserer.
Det har ikke vært avholdt styremøter, men
medlemmene av styret har tatt avgjørelser
fortløpende.

4) Lover / formål
Foreningen har ikke egne lover, men følger de
lover som hovedorganisasjonen har nedfelt for
distriktslagene.
Som hovedregel skal distriktslagene 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.

5) Annet
Odd Paulsen sitter som styremedlem i LSHDBs
sentralstyre.

6) Medlemstall / kontingent
Medlemmer i LSHDB sentralt berettiger til automatisk til medlemskap i distriktslaget, både som
ordinært- og støttemedlem.
Det var 5 (5) ordinære og 11 (11) støttemedlemmer pr. 31.12.2007, til sammen 16 (16)
medlemmer (2006 i parentes).
Kontingenten ble innkrevd sentralt og vi i
LSHDB Telemark får ingen andel av denne
kontingenten.

7) Økonomi
2007 må sies å bli et økonomisk år uten
sidestykke. Vi må bare ta av oss hatten. Vi
søkte om støtte til sommertreffet i Langesund
og maken til giverglede må vi lete lenge etter.
Noen ga oss mer enn vi hadde søkt om, slik
at overskuddet av disse søknadene ble
nesten 20 tusen. Alle som har gitt støtte til
oss har fått rapport og regnskap for
sommerstevnet.
Ellers har trivselsmidlene fra Telemark
Fylke gjort et hopp, i og med at systemet for
fordelingen er endret etter innspill fra FFO
Telemark. Dette er vi selvsagt glade for.
Året 2007 ender totalt med et overskudd på kr 27.624,66 som vil komme
medlemmer av LSHDB Telemark til gode på
en eller annen måte i 2008 og årene
fremover.

(Fortsetter på side 3)
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Utdrag fra regnskapet:

(Fortsatt fra side 2)

8) Aktiviteter i 2007
A)

Sommertreff og Likemannskurs
Langesund 24. juni til 2. juli.

i

Her hadde LSHDB Telemark påtatt seg
oppgaven med å være ansvarlig for turene og
aktiviteter. Dette har aldri vært
praktisert før at et distriktslag
har påtatt seg en slik oppgave.
Odd Paulsen og Bjørn Egil
Hammerlund har vært ansvarlig
og brukte Telemarksreiser A/L
som operatør. Dette må vi si har
vært et lurt valg da reiseselskapet kjenner
Telemark ut og inn og vet hva turistene ønsker å
se. Under stevnet har vi fått positive
tilbakemeldinger på disse aktivitetene. Det var
”opplevelse på Telemarkskanalen” hvor vi tok båt fra
Lunde til Skien med Henrik
Ibsen. En hel dag var viet
aktiviteter på Real Villmark
og Aktivitetssenter på
Stathelle, Heldagstur til
Rjukan med besøk på
Heddal Stavkirke, Vemork
og Krossobanen. Besøk på
Porsgrunn Porselsfabrikk
og bymuseet og siste dag
Havfiske. En tur på vannet
lørdags kveld med MS Flesa og dertil rekespising
og vakker solnedgang.
Totalt var det nesten 100 deltagere på det meste
på Langesund skjærgården og badepark som
besto av deltagere, tolker og ledsagere. Vi i
LSHDB Telemark er stolte over at vi fikk æren av
å jobbe med aktivitetene og at de som deltok var
fornøyde.
Regnskapet viser hva det kostet vår
deltagelse på sommeruken. 2 av medlemmene
kunne likevel ikke delta på treffet som vi hadde
søkt for og som gjorde at vi kom på plussiden.

B) LSHDB
representantskapsmøte 23. - 25.
februar på Eikholt.
Her deltok Odd Paulsen m/
ledsager og Per Jonassen m/
ledsager.

C)

Pubkveld 21.april:

LSHDB var vertskap for dette
treffet i Telemark Døveforening
og 36 personer deltok. Denne
samlingen ga oss et flott
overskudd på kr 3 523 med utlodning.

LSHDBs sommerstevne / LM-kurs
Langesund 24.6 - 2.7 2007
Inntekter
Egenandel til sommerstevne
Søknader sommertreff
Sum inntekter

9 000
38 045
47 045

Kostnader
Oppholdskostnader
Reisekostnader
Utflukter
Andre kostnader
Sum kostnader

15 749
1 709
9 920
391
27 769

Resultat

19 276

D)

17. mai:

LSHDB Telemark var også vertskap for 17. mai
tilstelningen som ga oss et overskudd på kr 858.

E)

Utflukt til Jomfruland 11.-12.aug:

Utflukten denne gang var
med et døgns overnatting i
hytte. Vi overlevde selv om
værgudene ikke var snille,
som ga oss masse regn.

F)

Møteplass Horten

har det vært 4 av i 2007, hvor noen av oss deltok
den 6. februar og 23. mai. Det er Andebu
kompetansesenter for døvblinde som står bak
dette tiltaket som samler til samling for de som
bor i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og
Østfold.

G)

Nasjonal konferanse den 7.-9. desember.

Odd Paulsen m/ledsager har deltatt på Likemannskurs i Trondheim om Nasjonal konferanse
den 7.-9. desember.

10) Sluttord
LSHDB Telemark kan se tilbake på et veldig
aktivt år og den positive økonomisk støtten.

Porsgrunn, 25. januar 2008

Per Jonassen
Leder
Bjørn E Hammerlund
Sekretær
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( 4. driftsår )

2007

2006

Driftsinntekter
Helse Sør
Telemark Fylkeskommune, aktivitetsstøtte
LSHDB trivselstiltak
LSHDB støtte til Altaturen
Egenandel:
- sommerstevne
Gaver og annen støtte
Søknader sommer treff Langesund / Alta
Medlemsaktiviteter
Utlodning
Renter
Sum driftsinntekter

5 000,00
4 400,00
-

5 000,00
1 250,00
3 500,00
4 858,28

9 000,00
5 250,00
38 045,00
4 721,00
1 000,00
558,66
67 974,66

6 000,00
3 800,00
23 000,00
4 025,00
38,95
51 472,23

Andre driftskostnader
Medlemssamlinger
LM-kurs Sommer treff
LM-kurs Lillestrøm / Trondheim
Møteplass, Horten
Administrasjon
Sum andre driftskostnader

8 997,50
27 769,00
1 000,00
1 324,00
1 259,50
40 350,00

2 520,51
40 393,71
5 990,00
1 224,50
50 128,72

Årsresultat

27 624,66

1 343,51

2007

2006

35 181,53

6 012,87

35 181,53

6 012,87

Egenkapital pr. 01.01
+/- årets resultat
= egenkapital pr. 31.12

6 012,87
27 624,66
33 637,53

4 669,36
1 343,51
6 012,87

Annen kortsiktig gjeld

1 544,00

-

35 181,53

6 012,87

Balanse
Eiendeler
Bank

Sum eiendeler
Egenkapital

Sum egenkapital og gjeld
Porsgrunn, 25. januar 2008

Per Jonassen

Bjørn Egil Hammerlund

Leder

Kasserer

Odd Paulsen
revisor
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