VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för

Sveriges Dövas Pensionärsförbund
1 januari 2016 – 31 december 2016

Inledning:
Förbundsstyrelsen för Sveriges Dövas Pensionärsförbund / SDP / lämnar härmed sin
verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2016.
Förbundsstämma 2015
Förbundsstämman hölls som tidigare nämnts i förra verksamhetsberättelsen 2015 i Malmö.
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Firmatecknare:
Lars-Åke Wikström

Ystad

Ingvar Edwall

Leksand

Styrelsens uppgifter:
Intressepolitik:

Lars-Åke Wikström, Ingvar Edwall, Kerstin Kjellberg

Kultur:

Thyra Lindström

Kursverksamhet:

Ingvar Edwall, Maggie Sundström

Information:

Lars-Åke Wikström, Thyra Lindström, Kerstin Kjellberg

Dövtidningen:

Lars-Åke Wikström, Thyra Lindström, Kerstin Kjellberg

Myndighetskontakter:

Lars-Åke Wikström, Kerstin Kjellberg, Ingvar Edwall

Medlemsansvarig:

Maggie Sundström

Ekonomi:

Ingvar Edwall, Lars-Åke Wikström

Samrådsgrupp:

Lars-Åke Wikström, Ingvar Edwall

Fondansvarig:

Hela styrelsen

Arkivansvarig:

Ingvar Edwall

Representation:
-

Ingvar Edwall representerade förbundet vid Stockholms läns dövas
pensionärsförenings 50-årsjubileum den 10 mars 2016
Förbundet har uppvaktat Dalarnas Dövas Pensionärsförening med en penninggåva
den 20 april 2016. Ingen från styrelsen kunde närvara vid detta tillfälle.
Låw och Kerstin representerade förbundet vid en träff med ett av de stora
pensionsförbunden ” Seniorerna” i Malmö den 25 maj 2016.
Låw representerade förbundet vid Malmö Dövas Pensionärsförenings 50-års jubileum
den 15 juni i Malmö
Låw och Thyra medverkade vid Nordiska Dövas Äldremöte på Island den 17-19
oktober 2016
Låw representerade förbundet vid Dövas dag i Göteborg den 16-18 september 2016

Träff med förbundets pensionärsföreningar/sektioner:
Låw uppsökte pensionärsföreningen i Göteborg och diskuterade deras verksamhet och tog
även upp frågan gällande teckenspråkiga hemtjänster för närliggande kommuner.
Vidare besökte han även pensionärer i Vätterbygdens dövas pensionärsförening.
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Information:
Även under 2016 tog förbundet emot många bildtelefonsamtal och email från personer som
behövde stöd, råd och information. En del personer behöver hjälp med frågor som
diskuteras med kommunens socialtjänst.
Diskussioner har påbörjats om hur förbundets hemsida ska kunna förbättras och hållas
uppdaterad.
Medlemmar:
Sveriges Dövas Pensionärsförbund har följande pensionärsföreningar,-sektioner,-klubbar.kommittèr anslutna med sammanlagt 701 medlemmar.
Stockholms Dövas Pensionärsförening

193

Göteborgs Dövas Pensionärsförening

96

Örebro Dövas Pensionärsförening

82

Malmö Dövas Pensionärsförening

63

Skånes Dövas Pensionärsförening

57

Dalarnas Dövas Pensionärsklubb

34

Uppsala Läns Pensionärsförening

32

Gävleborgs Läns Dövas Pensionärsförening

21

Borås Dövas Pensionärsförening

16

Härnösands Dövas Förenings Pensionärssektion

15

Värmlands Dövas Pensionärsförening

14

Medelpads Dövas Förenings Pensionärssektion

10

Vätterbygdens Dövas Pensionärsförening
Norrbottens Dövas Pensionärsförening

2
( vilande sen år 2014)

Övriga föreningar:
Trollhättans Dövas Förening

31

Dövas Förening i Norrköping

12

Direktmedlemmar

23

Antal medlemmar:

701

Medlemsmatrikel och kommunindelning:
2014 uppdaterade förbundet noggrant en speciell medlemsmatrikel och gick igenom en
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kommunindelning över var medlemmarna är skrivna. Vi tror att dessa uppgifter fortfarande
är aktuella och enligt dessa är då 14 pensionärsföreningar/sektioner registrerade hos
förbundet. Förbundet ville veta i vilka kommuner det finns medlemmar. Syftet med detta var
att förbundet vill framhålla för ansvariga politiker och myndigheter att vi enligt förbundets
handlingsplan drev frågan om att tillsätta en äldreombudsman på riksplanet med statligt
stöd. Detta förslaget har vi numera fått skrinlägga på grund av bristande förståelse hos
myndigheter.
Medlemskap:
Sveriges Dövas Pensionärsförbund är medlem i:
-

Sveriges Dövas Riksförbund / SDR /
Sveriges Dövas Idrottsförbund / SDI /
Sveriges Dövhistoriska Sällskapet / SDHS /

Tolktjänst:
Förbundet har tillgång till Rikstolktjänsten / RTT /
Pensionärernas kulturdagar i Stockholm:
Stockholms läns Dövas Pensionärsförening stod som värd för årets Dövas Pensionärers
Kulturdagar, vilka hölls under tiden den 7-9 juni 2016. Ca 35 deltog från hela landet. Träffen
inleddes med lunch på restaurang Arena och därefter fick vi information i Dövas Hus av
Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening. Förbundet tog över efteråt och tackade
föreningen för deras arrangemang.
Vidare informerade Dövteamet om sin verksamhet och det hela avslutades på
eftermiddagen med frågesport och lekar av kulturgruppen. Bussutflykt till Långholmen
företogs dagen efter och på kvällen hade vi middag med underhållning. Vidare bestämdes
det att Linköping anordnar Dövas Pensionärskulturdagar år 2018.
Dagen efter var det utvärdering och förbundet tackade Stockholms Läns Dövas
Pensionärsförening för de intressanta dagarna och önskade dom lycka till i fortsättningen
med deras verksamhet.
Dövas dag:
Dövas dag den 16-18 september 2016 hölls i Göteborg och Låw representerade förbundet
dels genom att vara med på en föreläsning och dels ha en utställning om förbundet, vilken
lockade en hel del besökare som fick information om förbundets verksamhet.
Nordiska Dövas Äldremöte på Island:
Nordiska Dövas Äldremöte anordnas vartannat år och den här gången var det Island som
hade ansvaret. Låw och Thyra medverkade då i Reykjavik under tiden 17-19 oktober 2016.
Varje land hade sina två representanter och från Danmark kom även två döva tolkar med
som bistod med tolkning för sina brukare från Danmark.
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Mötet hölls i en stor och fin lokal, som ägs av Islands dövas förening och där dryftades olika
äldrefrågor. Flera erfarenheter, förslag, råd och tips utbyttes mellan länderna.
Huvudtemat vid detta möte var ” Mänskliga rättigheter” och vi fick ta del av FN-konvention
där vi genomgick de olika punkterna och kollade huruvida de håller måttet hos varje land.
Ett besök gjordes även vid Blå Lagunen, vilket uppskattades högt av deltagarna. Regn och
blåst var det men det gjorde inget då lagunens varma vattnet höll humöret på topp.
Nästa Nordiska Äldremöte kommer att hållas till i Danmark år 2018.
Nordiska Dövas Pensionärsträff år 2017:
Som tidigare nämnts är det Sveriges tur att anordna Nordiska Dövas Pensionärsträff år 2017
och den kommer att hållas till i Visby på Gotland under tiden 14-19 augusti. Förberedelserna
är i full gång sedan år 2015 och mycket har redan gjorts. Vi ser framemot denna träff och
hoppas på stort deltagande från de fem/sex nordiska länderna.
SDP:s arkiv:
Förbundet har sedan en tid sitt arkiv på Västanviks folkhögskola i Leksand.
Administration:
Förbundet har ett kontor hos SDR, Rissne. All förbundets material ska finnas där och
styrelsen kan om så behövs arbeta där. Förbundet köper administrativa tjänster av SDR.
Förbundet har skickat ut medlemskort till alla medlemmar.
Förbundet har skickat ut medlemsansökan till dem som är intresserade av medlemskap hos
förbundet.
Välkomsthälsning skickas ut till alla nya medlemmar. Detta har uppskattats mycket.
På medlemskortet skrivs vilken pensionärsförening/sektion medlemmen tillhör.
Ekonomi:
Förbundets ekonomi är liksom tidigare mycket ansträngd.
Verksamhetsbidragen från Socialstyrelsen och SDR har varit begränsade. Tack vare bidrag
från fonder och de generösa medlemmar har förbundet kunnat genomföra sitt viktiga
arbete. Detta är dock inte tillfredställande. Det finns fortfarande många viktiga frågor som
förbundet måste arbeta med och vi söker därför bidrag från olika stiftelser och fonder.

Slutord:
Förbundet har arbetat självständigt i 16 år. Arbetet har utförts utan extern hjälp. Bidraget
från Socialstyrelsen räcker endast till verksamheten, inte till någon anställd.
Förbundsstyrelsen lägger ner enormt mycket arbete i verksamheten enligt de ändamål som
nämnts i stadgarna.
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Förbundet vill tacka Sveriges Dövas Riksförbund för att de ställer ett kontor till förfogande
hyresfritt samt bidrag till verksamheten och administration.
Förbundet vill tacka medlemmarna för deras stöd med medlemsavgifter och gåvor,
Socialstyrelsen för organisationsbidrag, August Carlssons fond för bidrag samt alla andra som
stött förbundet.
Sist men inte minst ett STORT TACK till alla frivilliga som ställt upp för förbundet!
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