
Vedtekter for Trondheim Døveforening 

 

§ 1 Navn 

Trondheim Døveforening,  

stiftet 30. oktober 1898. 

 

§ 2 Formål 

Trondheim Døveforening (TDF) er en 

interesseorganisasjon for døve, hørsels-

hemmede og tegnspråklige i Trondheim  

og Trøndelag fylke. TDF er et lokallag 

under Norges Døveforbund, som er en 

språkorganisasjon og en organisasjon for 

funksjonshemmede. Vi arbeider for å 

fremme tegnspråk som språk, og for at 

døve og hørselshemmede skal ha 

likeverdig deltakelse og inkludering i 

samfunnet. 

 

§ 3 Visjon  

TDF startet som sosialt møtested for døve i 

en tid der døve ble ekskludert fra 

samfunnet, og er i dag et møtested for 

tegnspråklige. Vi ønsker å skape rom for 

trygghet, tilhørighet og inkludering. For 

barn og voksne, for nordmenn og våre nye 

landsmenn uansett hørselsstatus.  

 

Vi ønsker å være en ressurs for alle,  

både våre medlemmer og for innbyggere  

i Trondheim og Trøndelag. Vi deler 

kunnskap om tegnspråk, døvekulturen og 

døvehistorien, og tilbyr tegnspråkkurs. 

 

Vårt mål er å bygge et godt samarbeid med 

Trondheim kommune, Trøndelag fylkes-

kommune og andre samarbeidspartnere om 

tilbud og tjenester for 

døve/hørselshemmede og tegnspråklige. 

 

§ 4 Medlemskap og kontingent 

All inn- og utmelding skjer til  

Norges Døveforbund, som har ansvar  

for innkreving av kontingent og føring av 

medlemsregister. Kontingenten vedtas på 

NDF`s landsmøte. 

 

§ 5 Medlemmers rettigheter og plikter 

Medlemskapet trer først i kraft når 

kontingent er betalt.  

Bare de medlemmer som har betalt 

kontingent innen 31. desember siste år  

har stemmerett på årsmøtet. 

 

Medlemmer i andre døveforeninger og lag 

tilsluttet Norges Døveforbund har tale- og 

forslagsrett, men ikke stemmerett. De kan 

ikke velges inn i foreningens styre. De har 

stemmerett i andre utvalg og komiteer de 

velges inn i. 

 

Medlemmer plikter å følge foreningens 

lover og bestemmelser, samt de vedtak 

som hovedstyret fatter. 

 

Medlemmene skal heller ikke motarbeide 

foreningens interesser på annen måte. 

Hovedstyret kan utelukke medlemmer som 

opptrer i strid med dette. Det skal skje med 

øyeblikkelig virkning. Utelukkede 

medlemmer har rett til å klage avgjørelsen 

inn for årsmøtet. Utelukkelsen blir da tatt 

opp som første sak, og de utelukkede 

medlemmer har rett til å være tilstede  

mens saken behandles. 

 

§ 6 Årsmøtet 

Årsmøtet er Trondheim Døveforenings 

høyeste myndighet, og holdes hvert år i 

februar/mars. Det innkalles med 6 ukers 

varsel og kunngjøres ved oppslag i 

foreningen, på foreningens hjemmeside og 

i Døvepilen. Styret er ansvarlig for at (alle) 

årsmøtepapirer sendes ut til medlemmene 

minst 2 uker før årsmøtet. Medlemmer som 

ønsker det kan be om å få årsmøtepapirene 

tilsendt på e-post i stedet for på papir. 

Årsmøtet er vedtaksdyktig når innkallingen 

er skjedd på foreskrevne måte, uansett 

fremmøte. 

 

Valg og andre saker avgjøres med 

alminnelig flertall. Valg skal foregå 

skriftlig, hvis det er foreslått. 

 

I tilfelle stemmelikhet mellom 2 eller 3 

kandidater, foretas omvalg. Ansatte i 

foreningen kan ikke velges inn i styret  

eller som leder i underavdelingene. 

 



Dagsorden: 

1. Åpning 

2. Valg av    

A) 1. og 2. møteleder  

B) 2 referenter 

C) Tellekorps på 3 medlemmer 

D) 2 representanter til å undertegne 

     protokollen.               

3. Godkjenning av dagsorden 

4. Beretning for foreningen 

5. Regnskap for foreningen og Fondet 

    (består av 3 medlemmer). 

6. Innkomne forslag  

A) Vedtektforslag:  

(Vedtektforslag må være hovedstyret                          

i hende senest 5 uker før årsmøtet). 

B) Alminnelige forslag: 

(Alminnelige forslag må være                                                                                                                                                                                                                                                   

hovedstyret i hende senest 4 uker 

før årsmøtet). 

7. Budsjettforslag 

8. Valg. Valgorden:     

A) Foreningsleder velges for 1 år. 

B) 4 styremedlemmer velges for 2 år,  

     slik at 2 står på valg hvert år. 

C) 3 varamedlemmer velges for 1 år. 

D) Fondsstyret: Se egne vedtekter. 

E) Revisor: 1 revisor og 1 bilagsrevisor                                

     velges for 1 år for foreningen.  

F) Tilsynskomiteen: 3 medlemmer. 

G) Vedtektkomiteen: Leder velges for  

      1 år. 2 medlemmer velges for 1 år. 

H) Valgkomiteen: 3 medlemmer og  

     2 varamedlemmer velges for 1 år. 

     Leder velges blant dem av årsmøtet. 

 I) Det velges 1 representant til             

     Landsmøte i Norges Døveforbund 

     i det året Landsmøte holdes. Styret 

     velger de resterende representanter 

     på et av sine styremøter. 

 

§ 7 Underavdelinger 

Årsmøtet kan oppta underavdelinger  

der medlemmer må være medlemmer i  

Norges Døveforbund. Underavdelingenes 

styremedlemmer må også være 

medlemmer i Trondheim Døveforening. 

Underavdelinger har sine egne årsmøter. 

Virksomheten i underavdelinger må ikke 

gå på tvers av TDF sin formålsparagraf. 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte 

Hovedstyret kan innkalle til ekstraordinært 

årsmøte når det finner det ønskelig, eller 

når minst 10 medlemmer forlanger det. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles med 

minst 3 ukers varsel, og kan kun behandle 

de saker som er kunngjort i innkallingen. 

Det ekstraordinære årsmøtet kan ikke  

vedta lovendringer, eller omgjøre viktige 

årsmøtevedtak. 

 

§ 9 Medlemsmøter 

Når hovedstyret finner det ønskelig,  

eller når minst 10 medlemmer forlanger 

det, innkaller hovedstyret til medlemsmøte  

med 2 ukers varsel. 

 

Medlemsmøtene er først og fremst av  

orienterende art, men kan ellers behandle 

saker som det ikke naturlig kreves årsmøte 

eller ekstraordinært årsmøte for å avgjøre. 

 

§ 10 Ledermøter 

To ganger årlig, om nødvendig oftere, 

innkaller hovedstyret til ledermøter,  

som ledd i bestrebelsen for å samordne 

virksomheten for foreningens distrikt. 

 

Til møtene innkalles leder pluss ett 

styremedlem fra hovedstyret, alle 

underavdelinger, kulturutvalg og  

komiteer med minst 2 ukers varsel. 

 

Dagsorden vedlegges innkallingen.  

Det er møteplikt. 

 

Det føres eget referat for disse møter. 

Beslutningene betraktes som veiledende. 

 

§ 11 Hovedstyret 

Trondheim Døveforening ledes av  

et hovedstyre på 5 medlemmer. 

 

Hovedstyret konstitueres innen 2 uker etter 

årsmøtet, ved å velge nestleder og dessuten 

velge kontaktpersoner til underavdelinger, 

kulturutvalg og komiteer. Det velges også 

hovedstyrets representant, med vara, til 

styret i Fondet for 1 år. 

 



Styret ansetter det lønnede personale 

foreningen har behov for, og fastsetter 

arbeidsområde og instrukser for disse. 

 

Hovedstyret oppnevner representanter til 

Landsmøte i Norges Døveforbund og 

oppnevner nødvendige utvalg/komiteer 

som ikke velges av årsmøte, og fastsetter 

instruks for disse. 

 

Vedtak i styret fattes med alminnelig 

flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens 

stemme utslaget. 

 

Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst  

5 styremedlemmer er tilstede. 

 

Foreningsleder innkaller til hovedstyre-

møte, og styremedlemmer har møteplikt. 

Forfall meldes med 7 dagers varsel, med 

unntak ved akutte situasjoner. Vara-

medlemmer kalles inn etter nummerorden 

ved styremedlemmers forfall. 

 

Leder representerer og leder foreningen i 

samråd med de øvrige styremedlemmer 

mellom styremøtene. 

 

Nestleder overtar lederens funksjoner  

i dennes fravær. 

 

Hovedstyret skal påse at loven og 

reglementer blir overholdt, og sørge for  

at årsmøtevedtakene blir gjennomført. 

 

Alle styremedlemmer og ansatte har 

taushetsplikt vedrørende personsaker. 

 

§ 12 Hovedstyrets Arbeidsutvalg 

Foreningsleder innkaller til 

arbeidsutvalgsmøter. Arbeidsutvalget 

behandler mindre saker, samt forbereder 

behandlingen av større saker for styret. 

 

Arbeidsutvalget består av foreningsleder, 

nestleder samt ett styremedlem.  

Varamedlemmer velges blant 

styremedlemmene.  

 

Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når  

3 medlemmer er tilstede. 

 

§ 13 Foreningens medlemsblad 

”Døvepilen” er foreningens medlemsblad 

og utkommer i samsvar med vedtak på 

årsmøtet. 

 

§ 14 Regnskap og revisjon 

Styret legger frem avsluttet regnskap  

pr. 31.12. i revidert stand. 

 

Styret sørger for at revisorene får 

regnskapet til revisjon i god tid før 

årsmøtet. 

 

§ 15 Lovendringer 

Endringer i denne lov kan bare vedtas  

på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. 

Endringsforslag må være hovedstyret  

i hende senest 5 uker før årsmøtet. 

 

§ 16 Oppløsning 

Oppløsning av Trondheim Døveforening 

kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 

minst 7/8 flertall.  

 

Dessuten må vedtaket gjøres på ekstra- 

ordinært årsmøte med 7/8 flertall 4 uker 

senere. 

 

I tilfelle oppløsning, tilfaller alle 

foreningens verdier Norges Døveforbund 

til forvaltning. 

 

Alle verdier skal i de første 10 år 

oppbevares særskilt av forbundet. 

 

Blir det i dette tidsrom stiftet ny forening 

for døve og hørselshemmede i Trondheim 

og Trøndelag fylke, region sør, og blir 

denne forening opptatt i  

Norges Døveforbund som  

A-medlemsforening, skal nevnte verdier 

tilbakeføres av NDF til denne forening.  

I motsatte fall disponeres verdiene fritt av 

forbundet etter 10-års perioden, men 

fortrinnsvis til beste for døve og 

hørselshemmede i den oppløste 

foreningens distrikt, og så vidt som mulig  



i samsvar med midlenes opprinnelige 

hensikt. 

 

I nevnte 10-års periode skal tilsynet for 

foreningens verdier føres av et utvalg på  

3 medlemmer. 2 er oppnevnt av den 

oppløste forening og 1 av  

Norges Døveforbund. 

 

Vedtatt på årsmøte 26.08.21 


