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Innkalling til...

Kjære medlemmer !
Godt nytt år !
Et nytt år er kommet og med den nye
utfor dr inger og muligheter for oss medlemmer.
Jeg ser tilbake på 2008 som et veldig godt og
aktivt år.
Sommer stevnet i Haugesund var flott og med
fine utflukter til blant annet Rosendal, båttur
på vannet og den mor somme r ebusløypa. Jeg
tror at vår e medlemmer fikk en fin fer ieuke
der.
I fjor var det før ste gangen vi ar r anger te en
høsttur med Por sgrunn Døves Spor t og da ble
hytteleien halver t. Været var fra sin beste side
og jeg tror ikke det er siste gang vi pr øver slikt
opplegg. Alle har godt av å komme seg ut i
fjellheimen til trim og frisk fjelluft.
Økonomien kan vi ikke klage på og vi må være
glade for at vi får den fine pengestøtten. Uten
den vil aktivitetene bli redusert.
Vel møtt til et nytt aktivt år.
Marie Drægni
leder

Årsmøte i
LSHDB Telemark
som avholdes
lørdag 14. februar 2009,
i Døves Hus, kl. 15.00
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)
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

Fra årsmøtet hos Nygård. Årsmøtet er over og det
smaker godt med kaffe og kaker.
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LSHDB Telemark
Medlemsavis for Landsforbundet for
kombinert Syn- og Hørselhemmede/
Døvblinde i Telemark fylke
Stiftet 2. januar 2004
Vår adresse:
LSHDB Telemark
Tordenskjoldsgt 15
3921 Porsgrunn
E-post: teledov@c2i.net
Hjemmeside:
http://www.tedf.no/lshdb_telemark.htm
Ansvarlig redaktør for
denne utgaven:
Bjørn Egil Hammerlund
Medlem av:
FFO Telemark
FS Telemark
Hovedorganisasjonen:
LSHDB
www.lshdb.no

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.

Årsmelding 2008
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.
Vi er medlem av FFO Telemark og FS Telemark

2) Årsmøte
Det 4. ordinære årsmøtet i LSHDB Telemark ble
holdt 16. februar 07 hos Gerd og Nils Nygård.
Tilstede var 4 ordinære medlemmer og 4 familie/støttemedlemmer. Årsmøtet holdt på ca 1 time
etterfulgt av sosialt samvær.

3) Styret
Leder:
Marie Drægni
Styremedlemmer:
Per Jonassen
Bjørn Egil Hammerlund (gjenvalgt)
Revisor: Odd Paulsen
Per Jonassen ble valgt som varamedlem for
distriktskontakten (hvis lederen Marie Drægni
melder forfall).
Styret valgte Bjørn E Hammerlund til sekretær
og kasserer.
Det har ikke vært avholdt styremøter, men
medlemmene av styret har tatt avgjørelser
fortløpende.

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

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

2008
16
2
18

2007
16

2006
16

16

16

5
3
10
18

5
3
8
16

5
3
8
16
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ordinære medlemmer, og kr 100,- for familie- og
støttemedlemmer.

6) Økonomi
2008 må sies å bli et flott økonomisk år også
dette året. Det er mottatt trivselsmidler fra
Telemark Fylke (via FFO Telemark), fra Helse
Sør-Øst og fra LSHDB sentralt.
Også i år var det søkt legater/fond om støtte.
Responsen har vært veldig god. Det har alltid
vært spennende å se hvem som gir og ikke gir
tilskudd. Totalt fikk vi inn kr 25.000,-, som gikk til
3 søkte arrangementer;
1) The 6th EBU Deafblind Conference, Zagreb,
24.-30. april, for styremedlem i LSHDB sentralt
Odd Paulsen og hans ledsager Inger Britt
Paulsen.
2) LSHDB sommertreff og likemannskurs i
Haugesund, 23.-30. juni og
3) Helgetur til Hovden, høsten.
Året 2008 ender totalt med et overskudd på kr
4.059,86.

7)

Aktiviteter i 2008

Cowboy-fest
1. mars
LSHDB Telemark stod
som vertskap for dette
arrangementet i Døves
Hus. Rundt 30 personer
hadde funnet veien, fra
Drammen, Asker og fra
Vestfold. Det var en åpent arrangement, eneste
betingelsen for å slippe billig inn var at deltagerne
hadde kledd seg ut i westernstil. Og jammen
dukket det opp mange og det var et skikkelig
artig arrangement. LSHDB Telemark kunne
innkassere et pent overskudd.
Møteplass Horten 14. mai
Andebu Døvblindesenter inviterer registrerte
døvblinde på Østlandet til samling 3-4 ganger i
året. Deltagere fra vår foreningen har bare vært
med en gang, den 14. mai, i Horten. Et nyttig
forum hvor aktuelle døvblinde saker blir tatt opp,
sist om data, innspill til aktivitetsplan på Andebu
Døvblindesenter, hva slags tjenester har vi behov
for, hva bør andre vite om døvblindehet, aktuelle
kursemner osv.
Sommertreff og Likemannskurs i
Haugesund 23. – 30. juni
Like sikkert som
sommeren kommer,
er det sommerstevne også for
døvblinde i regi av
LSHDB sentralt.
Fra LSHDB Telemark var vi 3 døvblinde og 2 led-

3
sagere.
Sommeruken besto av turopplegg, likemannskurs med emnet ”Veiliedning for pårørende og
ledsagere i haptisk kommunikasjon og ledsaging”. LSHDBs ordinære landsmøte var det
satt av en dag til. Styremedlem Odd Paulsen stod
ikke på valg, da han hadde en periode igjen.
Høsttur til Hovden, 29.-31. august
LSHDB Telemark
hadde og Porsgrunn
Døves
Sport hadde denne helgen et felles
opplegg med hyttetur til Hovden i
Telemark. Et gammelt hus ble brukt
som opphold og
med rikelig god plass til alle.
Gangavstand var det til sentrum og der ble
lørdags middagen inntatt med et flott koldtbord.
Fiskelykken ble prøvd av noen. Søndag var det
tur til stolheisanlegget og de fleste gikk ned fra
toppen. En flott tur i flott høstvær.
LSHDB Likemannskurs, 7.-9. november,
Triaden Hotell
LSHDB inviterte
til likemannskurs
denne
helgen.
Temaet
denne
gang var den nye
loven ”Stopp diskrimineringen –
Diskrimineringsog
tilgjengelighetsloven”. Daglig
leder i Stopp Diskrimineringen, Berit Vegheim,
var foredragsholder. Det var mye nytt og mange
unntak i loven, så en bør nesten holde tunga rett i
munnen for å vite hva loven gjelder for. Det var et
helt nytt tema, og jeg tror mange med meg var
slitne når kurset var over. Godt det var julebord
om kvelden hvor tankene kunne fordøyes og
diskuteres videre.
Økonomisk støtte til Norske Kombinert
Syns- og Hørselshemmede/Døvblindes
Sjakkforbund
Under sommerstevnet i Haugesund ble det
informert om den nye sjakk klubben for døvblinde
som var blitt stiftet: Norske Kombinert Syns- og
Hørselshemmede/Døvblindes Sjakkforbund
(NKDSF). Klubben var nystartet og med liten
økonomi. Lederen John Sandell fortalte om det 1.
NM i sjakk for klubben. Vår leder i LSHDB Marie
Drægni kunngjorde på samlingen at hennes
forening ville støtte med en pengegave på kr
500,-. Også andre som var på samlingen ønsket
å støtte det nye sjakkforbundet.
(Fortsetter på side 4)
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(Fortsatt fra side 3)

Porsgrunn, 6.1.09

8) Sluttord
LSHDB Telemark kan se tilbake på et veldig
aktivt år og den positive økonomisk støtten. Vi
har deltatt på mange av de aktivitene LSHDB
sentralt har kunngjort. Vi er for få til å ha egne
kurs. Lokalt har ikke vi gjort noe spesilt.

LSHDB Telemark

Marie Drægni
Leder
Bjørn E Hammerlund
Sekretær

Resultat
2008

Budsjett
2009

Resultat
2007

Driftsinntekter:
Offentlige tilskudd
Helse Sør
Telemark Fylkeskommune - aktivitetsstøtte
LSHDB Trivselstiltak
LSHDB Støtte Sommertreff
LSHDB Annen refusjon
Egne inntekter
Egenandel - sommerstevne
Gaver og annen støtte
Søknader sommertreff
Medlemsaktiviteter
Utlodning
Renter
Sum driftsinntekter

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

5 000
3 000
-

5 000,00
4 400,00
-

7 500,00
5 550,00
25 000,00
1 155,50
1 000,00
1 153,80
56 183,30

3 500
4 500
500
16 500

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

Andre driftskostnader:
Medlemssamlinger
LM-kurs Sommertreff
LM-kurs Høst
Møteplass - Horten
Tiltak: Hyttetur
Tiltak: EBDU Conference Croatia LSHDB
Kontingenter
Administrasjon
Støtte andre tiltak
Sum andre driftskostnader
Årsresultat

2 424,97
25 015,25
6 736,00
2 500,00
10 110,72
480,00
4 356,50
500,00
52 123,44
4 059,86

2 500
9 000
1 500
500
3 000
16 500
-

8 997,50
27 769,00
1 000,00
1 324,00
1 259,50
40 350,00
27 624,66

Balanse
Eiendeler
Kassa
Bankinnskudd
Sum eiendeler

894,00
37 218,39
38 112,39

35 181,53
35 181,53

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

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

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

Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
= Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

415,00
415,00
38 112,39

1 544,00
1 544,00
35 181,53

Porsgrunn, 9.1.09
Marie Drægni

Bjørn Egil Hammerlund

Leder

Kasserer

Odd Paulsen
revisor
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