Årsmøte 2006

Foreldreforeningen for døvblinde
20. oktober 2006 kl. 19.00 på Eikholt, Konnerud
Tilstede: 14 foreldre pluss to foreldre fra den svenske foreldreforeningen.
Else Gro Segerblad åpnet årsmøte med å ønske velkommen, og innledet med å minnes
Steinar i Andebu, som døde i september, Pål Atle i Tromsø, som døde i oktober, med ett
minutts stillhet.
1.

Innkallingen til årsmøte ble godkjent

2.

John ble valgt til ordstyrer. Kari ble oppnevnt til referent. Malvin og Karin ble valgt til
å godkjenne protokollen.

3.

Årsberetning
John gikk gjennom årsberetningen.
Ang. punkt. 1: Siden våre besøkende fra foreldreforeningen i Sverige overvar
årsmøtet, fikk vi et lite supplement når vi kom til punktet om rekruttering av nye
foreldre.
Lena Johanson fortalte om hvordan de har klart å få tak i mange nye foreldre til
døvblinde små barn. Det er på sammen måte i Sverige som i Norge at foreningen ikke
kan spore opp og kontakte nye familier på egen hånd. Foreldreforeningen har fått hjelp
fra resurssenteret, som har funnet og opprettet kontakt mellom forening og nye
foreldre. Det gjelder å fange opp familiene og arbeide sammen med dem så de ser at
det gir et raskt og bra resultat . Internett og hjemmeside med lenker fra for eksempel
Charge og andre aktuelle sider, gjør også at folk finner dem.
Det kom fram kritikk av FFDBs hjemmeside, at det ikke skjer noe oppdateringer der,
og det kommer ikke svar til de som prøver å kontakte styret gjennom siden. Styret er
klar over problemet og arbeider for en bedre hjemmeside og en bedre drift på internett.
Ang. pkt.2.8. : Dato for Nordisk foreldrekonferanse i Kungälv er 4. – 6. mai.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

4.

Regnskap 2005
John gikk igjennom regnskapet og revisjonsberetningen.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5.

Valg
Valgkommiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Alle som var på valg i styret ble
gjenvalgt.
Styret for 2007 er:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Else Gro Segerblad
Torill Gullvik
John G. Torsvik
Kari Schjøll Brede
Bjørn Brodshaug
Audun Zappfe

Revisor:

Statsaut. Rev Håkon Killi

Valgkommiteen ble også gjenvalgt.
Bjørg Hansen og Alfhild Jacobsen. Alfhild tok et forbehold og må ha betenkningstid.
Årsmøtet ble hevet, og jubileumshelgen kunne fortsette med sosial hyggekveld med
ost og kjeks fredag, forelesninger og jubileumsfest med innbudte gjester på lørdag.

