Dansk Tegnsprogsråd
JBN/EHH 27. januar 2022

Referat Dansk Tegnsprogsråd 18.01.2022 kl.12.00-13.00
Sted: Zoom
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden (JHK)
Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 10. november 2021 (JHK)
Nyt medlem i rådet (JHK)
Forslag til formand for rådet (JHK)
Næste møde
Eventuelt

Deltagere: Jette Hedegaard Kristoffersen (næstformand), Anette Thiesen (rådsmedlem), Lars Knudsen
(rådsmedlem), Bo Hårdell (rådsmedlem), Thomas Hestbæk Andersen (direktør for Dansk Sprognævn),
Janne Boye Niemelä (medarbejder ved Afdeling for Dansk Tegnsprog) og Elisabeth Holm Hansen
(medarbejder ved Afdeling for Dansk Tegnsprog).
Afbud: Julie Bakken Jepsen (rådsmedlem)

1. Godkendelse af dagsorden (JHK)
Ifølge forretningsordenen for Dansk Tegnsprogsråd skal dagsordenen godkendes af rådet. Godkender
rådet dagsordenen?
Kommentarer:
 Ingen bemærkninger til dagsordenen. Godkendt.

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 10.
november 2021 (JHK)
Referatet blev udsendt på mail d. 29. november 2021, og der kom enkelte kommentarer. Det endelige
referat er lagt på https://dsn.dk/tegnsprog/organisation/referater-fra-moderne-i-dansk-tegnsprogsrad.
Hvis man har spørgsmål til opfølgning, kan man komme med dem under dette punkt.
Bilag 1
 Referat fra sidste rådsmøde.
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Indstilling: Kan rådet godkende referatet?
Kommentarer:
 Ad pkt. 3 Asgers fratrædelse: JHK overtager rådets pladser i samarbejdsudvalget og styregruppen
for Ordbog over Dansk Tegnsprog indtil rådet er endeligt konstitueret med en ny formand. Det
planlagte møde er udskudt til en ikke nærmere bestemt dato.
 Ad pkt. 6 Aktivitetsplan: Årets Tegn bliver valgt i forbindelse med Dansk Tegnsprogs Dag 13.
maj 2022. Deadline for indsendelse af forslag er 31. januar og alle bedes gøre opmærksom på det
i deres netværk.
 JHK: Påmindelse om LREC konferencen i Frankrig. Link til hjemmesiden: https://www.signlang.uni-hamburg.de/lrec2022/cfp.html. Deadline for præsentationer er den 10. april. Emnerne
bliver: Hvordan deler vi vores viden om tegnsprogsressourcer med andre end vores kolleger.
Hvordan deler vi viden om korpus, leksikon mv. på tværs af lande? Hvilke nye tegn er dannet ifm
Corona. Går de igen i mange sprog eller er de forskellige? Det er 11. gang konferencen afholdes,
og der er god mulighed for at præsentere forskelligt på konferencen.
 Herefter godkendt.

3. Nyt medlem i rådet (JHK)
Sagsfremstilling: Kulturministeriet har beskikket Bo Hårdell som medlem i Dansk Tegnsprogsråd med
virkning fra 1. januar 2022. Beskikkelsen varer dog kun frem til udgangen af 2022, hvorefter der skal
beskikkes rådsmedlemmer for den nye periode fra 1. januar 2023 til 31. december 2026.
Indstilling: Rådet bedes tage det til efterretning.
Kommentarer:
 Bo Hårdell er beskikket til at indtræde i rådet igen indtil udgangen af 2022.

4. Forslag til formand for rådet (JHK)
Sagsfremstilling: Eftersom Asger Bergmann er trådt ud af Dansk Tegnsprogsråd, skal vi have en ny
formand for rådet. Formanden skal beskikkes af kulturministeren, men rådets medlemmer kan komme
med et forslag til hvem der kan være formand for rådet.
Indstilling: Rådet bedes overveje hvem rådet vil indstille som formand.
Kommentarer:
 Bo Hårdell blev foreslået og indvilligede i indstillingen. Sekretariatet orienterer ministeriet om
rådets indstilling til ny formand.

5. Næste møde
Hvornår ønsker rådet vi skal have næste rådsmøde?
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Enighed om at sekretariatet sender konkrete datoforslag for resten af 2022 ud til rådet. Punkter
til kommende rådsmøde: Drøftelse af resultater fra tilfredshedsundersøgelsen (JBN) og budget
for ADT 2022 (THA). Budgettet sendes ud til rådet inden næste møde.

6. Eventuelt
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JHK: I forhold til budgettet så anbefales sekretariatet at se på om de kan deltage i den omtalte
konference i Frankrig, så vi kan kommer ud til andre end os selv med vores viden.
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