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Årsberetning 2018 

Vi innkaller med dette til årsmøtet fredag 15. november klokken 16:00. 
 

Dagsorden/Saksliste 
1. Åpning v/ styreleder Nikolai Karlsen 

2. Godkjenning av innkallelse, dagsorden og saksliste 
3. Valg av møteleder 

4. Valg av to referenter 
5. Valg av protokollkomite 

6. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2018 
7. Innkomne forslag 

8. Godkjenning av budsjett for inneværende år 
9. Valg av klubbstyret 

10. Valg av lovkomiteen 
11. Valg av valgkomiteen 

12. Avslutning 

 
 
 
 
 

Husk å ta med dette eksemplar på årsmøtet. 
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Styrets sammensetning i perioden 2018/2019 har vært følgende 

Styreleder – Nikolai Karlsen 
Nestleder – Leonard Roos 

Styremedlem – Nicole Bayot Karlsen 
Varamedlem – Jørgen Cesar Kalvik 

 
Stedlige tillitsvalgte 
Valgkomite: Ingen 
Lovkomite: Ingen 

 
Medlemskap 

PAFF har totalt ____ medlemmer. 
 

Styremøter/andre møter 
Det ble avholdt __ styremøter i 2018. 

 
Medlemsmøter 

Det ble ingen medlemsmøte i 2018. 
 

Ungdomsklubbens informasjonskanal 
Fram til nå har vi hovedsakelig brukt vår egen gruppe på Instagram med over 400 
følger/medlemmer og hjemmeside. Det er en enkel og effektiv informasjonskanal 

som når fram til de fleste ungdommer. 
 

Diverse arrangementer 

Januar 2018 - Forelesning «Trygg organisasjon» 

Februar 2018 - Gladiator 

Mars 2018 - VR Games 

1. juni 2018 Fredag Boblefotball 

8. juni 2018 Fredag Kinokveld. Jurassic World: Fallen Kingdom 

13. juni 2018 Onsdag Sommerfest 
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30. juni 2018 Lørdag Tusenfryd 

29. august 2018 Onsdag Forelesning «Født i feil kropp» 

31. august 2018 Fredag Kinokveld. Skjelvet 

14. september 2018 Fredag Kinokveld. The Nun 

21. september 2018 Fredag Kinokveld. The Predator 

28. september 2018 Fredag Kinokveld. Johnny English Strikes Again 

12. oktober 2018 Fredag TeamEscape 

17. oktober 2018 Onsdag Rush trampolinepark 

26. oktober 2018 Fredag Horror House 

31. oktober 2018 Fredag Halloween 

14. november 2018 Onsdag Kinokveld. Fabeldyr: Grindelwalds Forbrytelser 

7. desember 2018 Fredag Kinokveld. Mortal Engines 

19. desember 2018 Onsdag Julefeiring 

 

Tusen takk for fantastisk år! 
Vi ser tilbake på året 2018 som nå er over. Det har vært et veldig fint år, men det 
ble utfordrende da styret ble fåtallige i begynnelsen av høsten. Så fikk vi inn nye 

folk i styret. Da kunne vi komme i gang med arrangementer og se frem til nye 
opplevelser. Vi er svært takknemlig til Ungdomsklubben UFH for fantastisk 

samarbeid. 2018 er også en tid vi vil se tilbake med stolthet over at vi har klart å 
jobbe videre med det viktigste, og være løsningsorienterte da utfordringer 
dukket opp. Vi gleder oss over å fortsette med å stå på for å gi ungdommer 

muligheten til å være med på arrangementer. 
 

Vi har hatt arrangementer som boblefotball, sommerfest, kinokveld, halloween 
og julefeiring. Noen av disse arrangerte vi for noen år siden, og siden det ble så 
populært arrangerte vi det igjen i 2018. Temakvelder (Sommerfest, halloween, 

julefeiring o.l.) er blitt fast innslag på terminliste, og er fortsatt like populær blant 
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ungdommer. Det som var nytt på terminliste i 2018 var Horror House, og mange 
har kommet med tilbakemelding om at det bør gjentas neste år. 

 
På terminliste for våren 2019 står det blant annet bowling, valentinsdagen, 

paintball og gokart som skal arrangeres.  Det som blir viktig for PAFF i løpet av 
2018 er å fullføre logo på t-skjorter slik vi kan begynne å ta det i bruk for å vise 
hvem som sitter i styret slik at det blir lettere for medlemmer å ta kontakt med 
styremedlemmer. Videre vil vi samarbeide mer med andre underavdelinger og 

ungdomsklubber slik at ungdommene kan knytte nettverk utenfor PAFF. Til slutt 
vil Ungdomsklubben PAFF takke for tilskuddet for 2018. Takk gis også til Oslo 

Døveforening og dens underavdelinger som oppmuntrer klubben, og ikke minst 
støtter klubben gjennom samarbeid med daglig leder Vidar. En siste takk går til 

Norges Døveforbund Ungdom som støtter PAFF sitt lokalarbeid. 
 
 

Underskrift 
 
 

 
_________________________________________ 

Styreleder, Nikolai Eggesvik Karlsen 
 
 

 
_________________________________________ 

Nestleder, Leonard Erik Maresova Roos 
 
 

 
_________________________________________ 

Styremedlem, Nicole Bayot Karlsen 
 
 

 

_________________________________________ 

Varamedlem, Jørgen Cèsar Kalvik 
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Regnskap 2018 

 
 

Lovforslag/endring eller innkomne forslag 

Ungdomsklubben UFH har gitt klarsignal til sammenslåing med PAFF fra 1. januar 

2020. Dette betyr at nåværende klubbstyret i PAFF skal sitte til 31. desember 

2019. Fra 1. januar 2020 vil det nye klubbstyret som ble valgt på årsmøtet fredag 

15. november 2019 skal sitte til neste årsmøtet i februar eller mars 2021. Da vil 

også de nye retningslinjene tre i kraft samtidig som man vil forandre navnet til; 

«Oslo Tegnspråkklubb» Dette navnet er blitt foreslått av Federico Gianasso og 

Nikolai Eggesvik Karlsen. Ungdomsklubben PAFF fortsetter som i dag, men bare 

nytt navn og litt forandring på retningslinjer siden Ungdomsklubben UFH slår seg 

sammen med oss fra 1. januar 2020. Dette er en av de viktigste diskusjonene vi 

skal ha, så her det viktig at alle medlemmene våre engasjere seg. Vi håper at flest 

mulig setter seg inn i situasjonen og tar et eget standpunkt til dette. 
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Klubben ledes av et styre på 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. 

Klubben ledes av et styre minst 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

 

Årsmøtet holdes hvert år i februar eller mars måned. 

Årsmøtet holdes hvert år i september eller oktober måned. 

 

9. Valg av styreleder for 1 år. 

10. Valg av seks styremedlemmer for 2 år, slik at tre står på valg hvert år. 

11. Valg av tre varamedlemmer. 

Årsmøte behandler: 9. Valg av klubbstyret. 

 

Vi har aldri brukt lovkomiteen de siste årene, derfor velger vi å fjerne «Valg av 

lovkomiteen» Den er helt unødvendig da vi har lovkomiteen fra Oslo 

Døveforening. Ungdomsklubben PAFF har endret navn til «Oslo Tegnspråkklubb» 

 

Det er også blitt lagt inn noe nytt i paragraf 1. Her kommer det mer forklaring 

rundt sammenslåingen og Ungdomsklubben UFH. «Klubbens navn er Oslo 

Tegnspråkklubb. Oslo Døves Ungdomsgruppe ble stiftet den 24. februar 1969 

men ble lagt på is i 2001, så gjenåpnet eller man kan si stiftet på nytt den 23. 

mars 2007. Da med nytt navn Ungdomsklubben PAFF. Ungdomsklubben UFH ble 

stiftet den 15. januar 2014 men ble slått sammen med PAFF den 1. januar 2020. 

Da ble det laget ett nytt navn, som ble «Oslo Tegnspråkklubb» Klubben er en 

underavdeling i Oslo Døveforening og tilsluttet Norges Døveforbunds Ungdom.» 

 

Budsjett 2020 

Vi søker om 125 000 kroner til ulike ungdomsaktiviteter og grunnstøtte. 3000 

kroner (Budsjett til ca. 20 ungdommer) hvert arrangement som er under 

prosjektet. Noen arrangementer koster mer enn 3000 kroner. Vi søker 38000 

kroner ekstra for å kunne ta imot alle medlemmer enn å stenge eller ekskludere 

medlemmer. Vi vil også finne en fast lokale hvor medlemmer kan møte en gang i 

uken hvis vi får mye frifond støtte. 
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Januar 

Inneklatring 

Bowling 

Mai 

Grunnlovsfeiring 

Minigolf 

Kinokveld (Black Widow) 

September 

Hyttetur til Skaug 

Høyt og Lavt 

The Cube 

Februar 

Valenstindagen 

Fangene på Fortet 

Hyttetur til Hafjell 

Juni 

Sommerfest 

Boblefotball 

Tusenfryd 

Oktober 

Halloween 

Horror House 

Mars 

Laserspill 

Kinokveld (A Quiet Place 

2) 

Juli 

Lunds Tivoli 

Langøyene (Grilling) 

November 

TeamEscape 

Kinokveld (The Eternals) 

April 

Påskefesten 

The Well 

Paintball 

August 

Rush trampolinepark 

Gokart 

Desember 

Nissefest/Julebord 

Skøytekveld 

Styremøter 10 styremøter 

Inntekter 

Frifondsstøtte (Søknadssum) 125 000 kroner (Annen støtte 0 kroner) 

Egenandel 25 000 kroner 

Sum 150 000 kroner 

 

Utgifter 

Arrangementer/Leie lokale 87 000 kroner. Uforventet/Inkluder medlem 38 000 

kroner. Hyttetur til Hafjell og/eller Skaug i samarbeid med andre 

ungdomsklubber utenfor Oslo 25 000 kroner. Totalsum 150 000 kroner 

 

Valg 

Valget avholdes nå til årsmøtet. 


