Ålesund Døves Aktivitetsklubb

Velkommen til årsmøte
På Døveforeningens lokale i Storevågen 75, Ålesund.

Fredag 16. februar 2018 kl 17.

ÅPNING
VALG AV MØTELEDER
VALG AV REFERENT
VALG AV 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE/TELLEKORPS
ÅRSMELDINGEN 2017
PAUSE
REGNSKAP 2017
VALG

ALLE SOM ER MEDLEM I MØRE OG ROMSDAL DØVEFORENING ER AUTOMATISKE MEDLEMMER I
ÅDAK
ER DU IKKE MEDLEM SÅ HAR DU IKKE STEMMERETT.
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ÅRSMELDING 2017
1.STYRET:
Styret valgt på årsmøtet den 17. februar 2017 hadde den sammensetningen:

Leder:

Jo-Arve Furland, Sykkylven (valgt for 2016 til februar 2018) På valg.

Styremedlem Arne Karlsnes, Haram (valgt for 2016 til februar 2018) På valg.
Sekretær

Kirsti Fylling, Sula. (Valgt for 2017 til februar 2019)

Varamedlem

Rune Friborg, Stryn, (Valgt for 2017 til februar 2018) På valg.

Varamedlem

Tore Olausen Solheim, Ålesund. (Valgt for 2017 til februar 2018) På valg.

2.VALGKOMITE`
Rolf Inge Otterdal, Ålesund
Harald Oppigård, Ålesund
Vara: Vibeke O. Larsen, Ålesund

3.REVISOR
Tor Inge Gausnes, Ålesund
Vara: Vidar Farstad, Sula
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4.MEDLEMSTALL:
Pr 31. desember 2017 er det totalt 123 betalte medlemmer. En oppgang på 13 medlemmer fra året
før. Medlemstallet fordeler seg slik:
Hovedmedlem 20, Seniormedlem 17, enkeltmedlem 34, familiemedlem 21, ungdomsmedlem 5,
husstandsmedlem 26.
Norges Døveforbund står for kontingentsinnkrevingen og registeret føres der.

5.KONTAKTPERSONER:
Fotball

Arne Karlsnes, Haram

Golf

Arne Karlsnes, Haram

Trysilryper

Lone Ramstad, Sula og Beate Furland, Sykkylven

Jentebølgen/jentetrim

Kirsti Fylling, Sula og Britt R. Olausen, Ålesund

Webmaster

Jo-Arve Furland, Sykkylven

CODA ungdom

Tore Olausen Solheim, Ålesund
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6.REPRESENTASJONER.

Funkis kurs i Molde 16.-17. juni. Arne Karlsnes og Jo-Arve Furland deltok. Der var det masse å lære
som å søke tilskudd til forening og klubb. Det er studeforbundet funkis som gir tilskudd til bl a
trimtur, kurs osv som de lærte å søke på. Lærte også hvordan man kan gjøre med kurs admin på
nettet. Hva slags regler det gjelder på kurstilskudd til alle aktivitetene.

Døveidrettsseminar i Oslo 14.-15. oktober. Jo-Arve Furland og Harald Oppigård representerte for
ÅDAK. På programmet var det presentasjon av seminarets program. Rapport fra Deaflympics.
Foredrag. Klubbutviklingsprosjektet med Tomas Hansen.

Terminliste konferanse for 2018 på døveforening 19. oktober. Alle på døveforenings styret og
underavdelinger + andre interesserte deltok møtet og planlagt program for 2018. Kirsti Fylling og
Arne Karlsnes representerte for ÅDAK

Styreseminar på Parken hotell 10.-12. november. Arrangør Møre og Romsdal. Med gjesteforeleser
Øyvind Madsen som hadde gjort en fin jobb. Vi var 15 personer + Øyvind og 1 beredskapstolk. Vi
hadde litt repetisjoner om de forskjellige teknikker og samarbeid osv. fra 2016 i Kristiansund. Og
diskutert om Døveforeningens og utvalget fram til nå og fremtid og samarbeid bl a åpenhet og tillit.
Kirsti Fylling representerte for ÅDAK.

7.MØTER
Styremøter:
Det har vært 4 styremøter og behandlet 50 saker. 4 styremøtene ble holdt til på døvesenteret i
Ålesund og på Dolly Dimples Moa. Datoer på styremøtene var: 25. januar, 1. juni, 10. oktober og 18.
desember.
Møter.
I Ålesund med Per Einar Johanessen fagkonsulent idrett for funksjonshemmede. Jo-Arve Furland og
Arne Karlsnes deltok møtet. Det ble diskutert om ÅDAKs situasjon om vedtekter osv.
Årsmøtet:
Årsmøtet ble holdt til på døveforening i Ålesund fredag den 17. februar 2017 kl 18 med påfølgende
festmiddag og sosialt samvær utover kvelden med kahoot konkurranse med bruk av mobil samt så på
storskjerm, populært. Tilstede under årsmøtet var vi 20 medlemmer og 1 ikke medlem. Totalt 21
personer tilstede. (i 2016 var det 21 medlemmer og 3 ikke medlemmer) Altså 1 medlem mindre og 2
ikke medlem mindre enn året før.
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Hyggetreff/arrangement:
Langrenntur rundt Nysætervatnet i 5 timer. 6 personer var med.
Vinterhelg/Skidag 24.-26. februar i samarbeid med Møre og Romsdal Døveforening og andre
underavdeling ble det arrangert den helgen som i alle årene. 7 barn, 13 ungdommer og 17 voksne, til
sammen 37 personer. Vi hadde besøk fra 2 flotte ungdommer fra Madagaskar (utvekslingsstudenter)
Maholy på 23 år og Tahiana på 24 år. Vi hadde også en fra Afghanistan, Amin på 20 år på storhytten
Fjellseter Ungdomssenter. Mange aktiviteter som eggemaling, lek og underholdning. Ski og slalom
ute. Andakt ved Odd Erling Vik Nordbrønd.
Rønnestadhytta med fiske og fileteringskurs 3.-5. mars. 7 personer deltok. En vellykket helg med
fiske ut på sjøen. Lage mat sammen. Bade i stampen ute. Kurs gjennomført av Johan Solheim som er
dyktig i det området.
Grunnkurs i Geocaching ved Nysætervatnet for innvandrere. 5 personer var med.
Trimtur på Kviknykja 1244 moh 6 timers tur. 5 personer var med på turen.
Jentebølgen ble gjennomført torsdag 8. juni hvor det var 3 jenter som deltok løpet på 5 km lange
løype. Vi hadde med 2 tolker på denne ettermiddagen. Vi varmet opp med hjelp av Stamina
instruktører før løpet. Og etter løpet i mål fikk vi medalje og noen frukt, drikke og litt goodies i pose.
(I 2016 var vi 7 jenter.) 4 mindre enn året før.
Via Ferrata Loen tur hvor 9 personer og en døvetolk deltok en spennende tur med påført klatresele,
hjelm og hansker lørdag 1. juli. Etter å ha fått sikkerhetsinstruksjon på Loen Active fikk de klatre på
forskjellige måter og feste på kjetting på fjellveggen osv. Været var ganske fint med sol.
Døvestevne på Loen 15.-17. september ble arrangert i samarbeid mellom ÅDAK og Møre og Romsdal
Døveforening på Loenfjord Hotell. 44 personer i alt deltok den helgen med en beredskapstolk og en
døveprest. En kjekk helg hvor de badet i bassenget til Alexandra Hotell + tur til Briksdalsbreen. Det
var tur med gondol også på Loen Skylift. Spennende tur opp og ned fjellet.
Julebowling ble gjennomført 28. desember med 29 påmeldte hvorav 3 barn, resten er unge og
voksne på Baronen Bowling i Spjelkavik. Noen hadde kommer på juleferie og deltok sammen med oss
så det var ekstra kjekt å møte andre fra andre landsdel i Norge også. Flere andre kom også for å se
på og pratet. Etter et seriespill hadde vi sosialt prat og spiste pizza og drakk brus. Et kjekt romjulstreff
for alle. Det var 9 mindre spillere enn året før. (38 personer i 2016)
Matkurs
1. Mandag 23. januar deltok 7 personer med å lage cupcake kurs. Instruktør og baker Rolf Inge
Otterlei. Laget mange store og små kaker, lærte å spraye kremtopper på.
2. Mandag 13. februar var det matkurs med å lage kjøttkaker med brun saus og koke poteter. Kurs
instruktør var Johan Solheim. 7 kursdeltakere kom og hadde det kjekt med å lage mat.
3. Onsdag 4. oktober var det 10 kursdeltakere som kom til døveforening og lærte å bake baguetter.
Kursinstruktør og bakeren Rolf Inge Otterdal. Det ble hele 80 baguetter til sammen.
4. Lørdag 25. november på døveforening. Beate Erga Furland instruerte på matkurset med å lære og
lage finnbiff med kokt ris til. 5 kursdeltakere deltok med 1 medhjelper Jo-Arve Furland. 23 til sammen
kom på lørdagskafe inkludert kursdeltakere. Der solgte vi mat og spiste sammen. Veldig kjekt på en
lørdagskafe. En kom helt fra Gjemnes og 1 fra Stryn.
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8. SPORTSRESULTATER.
Ingen resultat for 2017.

9.KONKLUSJON.
I 2017 har vært et spennende år med de forskjellige aktiviteter og turer, særlig Via Ferrata Loen og i
samarbeid med Møre og Romsdal Døveforening med stevne i Loen samme år.
De forskjellige tilskuddene til de forskjellige aktivitetene er ÅDAK avhengige av og takker meget for
det av Ålesund kommune, MAX bingo og Norsk Tipping Grasrota. Også fra Norges Døveforbund ble
tilskuddet brukt til ulike kurs og seminarer.
Styret er meget fornøyd med godt samarbeid med kontaktpersoner fra de ulike underavdelinger og
takk til frivillige som har tatt på seg ansvar for de ulike aktiviteter. Vi er avhengige av alle som stiller
opp og ha et godt samhold.

Langevåg 06.02.18.

Jo-Arve Furland

Kirsti Fylling

Arne Karlsnes

Leder

Sekretær

Styremedlem

