Årsberetning for RAFT regnskapsåret 2014/2015
Innledning
RAFT er en studentorganisasjon med fokus på tegnspråk. Her møtes døve og hørende i et
tegnspråklig miljø der det blir arrangert sosiale sammenkomster, hvor språket og kulturen
utvikles. Regnskapsåret for RAFT går fra 01. august til 31. juli neste år. Dette fordi det blir
bytte av styre for hvert skoleår, og vi har valgt å følge skolekalenderen. Vi holder et årsmøte
og valg i august hvert år, der det gamle styret trer av og det nye tar over. Organisasjonen har i
skoleår 14/15, 12 frivillige medarbeidere med et eller flere verv i Styret, Seminarkomiteen
eller Velferdskomiteen. Alle arbeider på dugnad og vi har derfor ingen lønnskostnader.
Medlemmer
RAFT er en studentorganisasjon, og vi er avhengige av medlemmer som betaler
medlemsavgift for å kunne fortsette. Selv om vi er en studentorganisasjon, er vi åpne for ikkestudenter også, altså støtte-medlemmer. Medlemsavgiften er 150 kr per studieår. Studieåret
14/15 fikk vi inn 4950 kr i medlemsavgift. Dette tilsvarer 33 medlemmer, en nedgang på 12
medlem fra i fjor. Dette ble 4050 kr under vårt budsjett på 9000 kr, som tilsvarer 60
medlemmer. 10 av disse 33 medlemmene er støttemedlemmer.
RAFT-Styret besto av 7 medlemmer, lederen i dette året var Live Hoel Berg.
Aktiviteter
Styret arrangerer hvert år en studietur til Åre, og denne er åpen for alle. Vi leier hytter og
tilbringer fire dager fulle av tegnspråk, ski og sosiale aktiviteter sammen. Turen skal i
utgangspunktet finansieres av deltakerne selv, men på grunn av tidligere års overskudd i
RAFT, har vi valgt å sponse en felles middag en kveld på turen.
I tillegg til styret har vi både en Velferdskomité og en Seminarkomité. Velferdskomitéen
består av 5 medlemmer og er ansvarlig for å arrangere sosiale aktiviteter gjennom året. RAFT
har noen faste aktiviteter, som kafé-treff hver onsdag kl 18.00 på Lyche på Samfundet,
Halloween-fest, Nisse-fest og 16. mai-fest, men vi har også andre aktiviteter, som Bowling,
spill-kvelder osv. Velferdskomitèen får hvert år penger av styret for å gjennomføre ulike
aktiviteter for medlemmene, og skal på slutten av året levere tilbake overskuddet til Styret.
Pga. av overskudd fra de siste tre årene, valgte vi igjen å la Velferdskomiteen beholde det de
hadde av penger ved årets slutt. De fikk da ikke noen ekstra støtte fra Styret.
Valgfri aktivitet
For å sikre at overskuddet fra tre år siden går tilbake til medlemmene, tilbyr Styret også dette
studieåret opptil 5 000 kr til en valgfri aktivitet arrangert av medlemmene selv. Alle
medlemmer kan komme med forslag. Vi fikk ikke inn forslag. Vi ønsker å fortstette med dette
neste år og tilbyr på nytt 5 000 kr til medlemmenes egen aktivitet.
Samarbeid med andre organisasjoner
I år har RAFT fortsatt det gode samarbeid med BEAST og SAFT, studentorganisasjonene for
tegnspråklige i henholdsvis Bergen og Oslo. Kasserer og sekretær har jevnlig kontakt med
representanter fra de andre organisasjonene. Alle tre organisasjonene har gått sammen om å
arrangere et sommertreff for medlemmer fra alle organisasjonene sommeren 2014, dette har
også vært tradisjon i tidligere år.
RAFT fremover
RAFT er en stor og sterk studentorganisasjon. Vi er godt organisert, vi har mange medlemmer
og vi er godt kjente i miljøet i Trondheim. Vi disponerer kontor på kveldstid og i helgene i

HiST sine lokaler på Kalvskinnet. Der har vi muligheter til å låse inn papirer og saker. Det er
ingen tvil om at RAFT har gode muligheter til å bestå i mange år fremover. Det er et stort
miljø av både tegnspråkstudenter, hørselshemmede og andre tegnspråkbrukere i Trondheim,
og RAFT er et viktig samlingspunkt for mange av disse. I tillegg jobber RAFT aktivt for å
spre kunnskap om tegnspråk, og vi ser at vi vekker stor interesse blant innbyggerne i
Trondheim ellers. Vi ser i år at interessen hos de som starter på tegnspråk og tolkestudiet er
stor, og tror derfor at denne frivillige organisasjonen vil leve videre i mange år. I år har vi også
blir mer aktive både på hjemmesiden og facebook, i tilegg har vi opprettet en twitterkonto slik
at vi alltid er tilgjengelige for våre medlemmer.
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