
RETNINGSLINJER FOR OSLO TEGNSPRÅKKLUBB 

 
Skal vedtas 15. november 2019 
 
 

§ 1 NAVN 

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. 
 
 

§ 2 FORMÅL  
Klubbens formål er: 
A) Å ivareta hørselshemmede ungdommers kulturelle og politiske interesser i Oslo og Akershus. 
B) Å drive virksomhet på tegnspråklig vilkår. 
 
 
§ 3 ARBEIDSOPPGAVER 
 Klubben skal fremme sosial virksomhet, vennskapelig samvær og meningsfylte aktiviteter. 
 
 
§ 4 MEDLEMSKAP 
Alle ungdommer i alderen 13 til 30 år kan bli medlem i Oslo Tegnspråkklubb. Innmelding sendes til 
NDF. Medlemskapet gjelder fra det året man fyller 13 og avsluttes når medlemmet har fylt 31 år. 
 
 
§ 5 UTMELDING OG UTELUKKELSE 
Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent til NDF innen 31/12 anses som utmeldt og må 
betale medlemskontingent før de kan få de godene et medlem har hos klubben. 
 
Medlemmer som bryter klubbens lover og øvrige bestemmelser, kan etter advarsel fra styret utelukkes 
fra klubben. Utelukkede medlemmer kan anke til årsmøtet, som tar det opp som første sak og det 
utelukkede medlemmet har rett til å være tilstede mens anken behandles. 
 
 
§ 6 ORGANISASJONSFORM 
Klubben utøver sin virksomhet gjennom følgende organer: 
A) Årsmøte 
B) Ekstra ordinært årsmøte 
C) Medlemsmøte 
D) Styremøte 
 
 
§ 6a ÅRSMØTET 
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet holdes hvert år i februar/mars måned. 
 
A) Innkalling til årsmøtet sendes direkte til alle medlemmene av klubben senest en måned før årsmøtet. 
B) Forslag og lovendringer skal være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. 
C) Årsrapport fra året før som inneholder årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, innkomne 
forslag og lovendringer skal være sendt ut til medlemmene senest en uke før årsmøtet. I tillegg skal 
valgkomiteens forslag til nye kandidater følge med. 



D) Årsmøte er vedtaksdyktig uansett frammøte, såfremt innkallingene og sakspapirene er sendt ut 
ifølge loven. 
 
Valg og andre saker avgjøres med alminnelig flertall. Valget skal foregå anonymt dersom et medlem 
ønsker det. I tilfelle stemmelikhet mellom to kandidater, foretas loddtrekning. Hvis det er likhet mellom 
tre kandidater, foretas omvalg. 
 
Årsmøte behandler: 
 

1. Godkjenning av innkallelse. 
2. Godkjenning av dagsorden. 
3. Valg av møteleder. 
4. Valg av to referenter. 
5. Valg av protokollkomite. 
6. Godkjenning av årsberetning og regnskap. 
7. Innkomne forslag. 
8. Godkjenning av budsjett for inneværende år. 
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. 
12. Valg av valgkomiteen. 
13. Avslutning. 

 
 
§ 6b EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med tre ukers varsel når styret finner det nødvendig, eller 
når minst ti medlemmer forlanger det. Innkallingen skjer direkte til alle medlemmene. Ekstraordinært 
årsmøte kan bare behandle saker som står i kunngjøringen.  
 
 
§ 6c MEDLEMSMØTE 
Styret innkaller til medlemsmøte med to ukers varsel når det er behov, eller når minst ti medlemmer 
forlanger det. Medlemsmøtene informerer og behandler saker som det naturlig ikke kreves årsmøte 
eller ekstraordinært årsmøte for å avgjøre. 
 
 
§ 7 KLUBBSTYRET 
Oslo Tegnspråkklubb ledes av et styre på 7 medlemmer og 3 varamedlemmer (Varamedlem har 
stemmerett hvis et ordinært styremedlem ikke er tilstede). Styret leder klubbens virksomhet i 
overensstemmelse med klubbens lover og årsmøtets vedtak. Kun hørselshemmede medlemmer kan 
velges til tillitsverv og til representasjonsoppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kandidater til 
styret skal være mellom 15 og 26 år på valgdagen. 

  
- Lederen blir valgt ved årsmøtet. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. 
- Styremedlem som uteblir fra tre styremøter på rad uten varsel, utelukkes fra sitt styreverv og 
varamedlem trer inn for resten av mandattiden. 
- Klubbens styre er vedtaksdyktig når minst tre styremedlemmer, derav leder eller nestleder er tilstede. 
- Alle saker skal avgjøres med åpen votering. Votering i personlige saker skal være hemmelige dersom 
et styremedlem ønsker det. 
- Styret kan nedsette de komiteer som de mener er nødvendige. 
 



 
§ 8 STYREMEDLEMMENES FUNKSJONER 
Styreleder 
A) Utøver i samråd med styret, og har ansvar for ledelse av klubbens virksomhet. 
B) Leder styremøter 
C) Åpner årsmøte og leder den til en møteleder er valgt. 
D) Sørger for at klubbens arbeid er i samsvar med lovene og de vedtak som er gjort. 
E) Representerer klubben i ulike sammenheng. 

  
Nestleder 
A) Følger opp og fordeler ansvarsområder i samarbeid med leder. 
B) Overtar lederens funksjoner dersom lederen på en eller annen måte er forhindret.  
 
Sekretær 
A) Skriver referater fra styremøter. 
B) Skriver referater / rapporter fra arrangementer. 
C) Skriver søknader etter vedtak i styret. 

Kasserer 
A) Har oversikt over at medlemskontingenten er blitt betalt. 
B) Har oversikt over klubbens økonomi. 
C) Fører regnskap for klubben. 
 
Hele styret er ansvarlig for at vedtakene klubben har gjort blir iverksatt. 
 
 
§ 9 REGNSKAP OG REVISJON  
Klubbens regnskap skal hvert år gjennomgås av en registrert revisor. Regnskapet skal være godkjent tre 
uker før årsmøtet, men må være ferdig senest etter regnskapsårets avslutning. Ved særskilt innkallelse 
fra leder skal revisor være tilstede under styret eller årsmøtets behandling av klubbens regnskap. 
 
 
§ 10 LOVENDRINGER 
Forslag til lovendringer eller tillegg kan bare behandles på et ordinært årsmøte. Vedtak om 
lovendringer/tillegg krever 2/3 flertall. 
 
 
§ 11 OPPLØSNING 
Oppløsning kan kun vedtas på årsmøtet med 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller klubbens eiendeler 
Oslo Døveforening (ODF) og Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) til oppbevaring. Hvis det i løpet av ti 
år blir stiftet en ny klubb med samme formål i Oslo og Akershus, overføres midlene til denne klubben. I 
motsatt fall disponeres midlene fritt av ODF i samarbeid med NDFU når ti år har gått. 


