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Verksamhetsberättelse
för
Sveriges Dövas Pensionärsförbund
1 januari 2017 – 31 december 2017
Inledning:
Förbundsstyrelsen för Sveriges Dövas Pensionärsförbund / SDP / lämnar
härmed sin verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2017.
Förbundsstämma 2017
Förbundsstämman hölls i Örebro den 31 maj- 1 juni 2017
…………………………………………………………………………………………………………………………

Styrelsens sammansättning:
Ordförande:

Kerstin Kjellberg

Malmö

Vice ordförande:

Thyra Lindström

Härnösand

Sekreterare:

Vineta Lyxell t.o.m den 5 september 2017
Stockholm
Rotering inom styrelsen fr.o.m den 6 september

Ledamöter:

Ingvar Edwall
Leksand
Johnny Slotts
Örebro
Inga-Britt Andersson fr.o.m den 22 september Örebro

Styrelsemöten:
Styrelsen har under år 2017 haft fyra styrelsemöten varav ett konstituerande.
Samtliga är protokollförda.
Revisor:
Stig Kjellberg

Leksand

Revisorsersättare:
Malmö

Tord Lind
Valberedning:
Ann-Marie Wikström

sammankallande
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Malmö

Conny Larsson
Inger Brodin

Örebro
Kävlinge

Firmatecknare:
Kerstin Kjellberg

Malmö

Ingvar Edwall
Styrelsens ansvarsområden:
Intressepolitik:
Kerstin Kjellberg, Ingvar Edwall
Kultur:
Thyra Lindström
Kursverksamhet:
Ingvar Edwall, Thyra Lindström
Informationsansvarig: Kerstin Kjellberg
Sociala medier:
Inga-Britt Andersson
Dövas Tidning:
Kerstin Kjellberg
Hemsidan:
Thyra Lindström
Myndighetskontakter: Kerstin Kjellberg, Ingvar Edwall
Medlemsansvariga:
Ingvar Edwall , Inga-Britt Andersson
Ekonomiansvarig:
Ingvar Edwall
Arkivansvarig:
Ingvar Edwall

Leksand

Representation:
- Lars-Åke Wikström representerade förbundet vid Örebro Dövas
Pensionärsförenings 40-årsjubileum den 18 februari 2017
- Kerstin Kjellberg representerade förbundet vid SDR:s kongress i
Sollentuna den 16 - 18 juni 2017.
- Ingvar Edwall och Thyra Lindström representerade förbundet vid Nordisk
Dövas Pensionärsträff på Gotland den 14 - 19 augusti 2017.
- Johnny Slotts var förbundets representant på Sveriges Dövhistoriska
Sällskaps / SDHS/ årsmöte i Örebro den 14 oktober 2017.
Övriga uppdrag:
- Kerstin Kjellberg deltog i SDR:s sammanträden den 18 augusti och 22
september 2017.
- Ingvar Edwall deltog i SDR:s sammanträde den 12 - 13 december 2017.
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- Kerstin Kjellberg och Thyra Lindström träffade Jenny Ek, Linda Stål och
Niclas Martinsson, SDR, den 4 oktober för att diskutera hemsidan samt
en SDP-sida i Dövas Tidning.
Förbundsstämma 2017:
Förbundsstämman hölls i Örebro den 31 maj – 1 juni. 18 ombud, styrelsen,
valberedningen samt tolkar deltog.
Stämman valde Kerstin Kjellberg till SDP:s första kvinnliga ordförande.
Malmö Dövas Pensionärsförening / MDP / hade i en motion yrkat att förbundet
skulle ingå som ett råd i SDR, vilket skapade diskussioner. Majoriteten röstade
för att förbundet skulle fortsätta vara självständigt och ha ett nära samarbete
med SDR. Eftersom flera frågor skulle behandlas på SDR;s kongress – bl a
förslaget på medlemshantering, SDP som råd eller självständigt, föreslog MDP
att en extra förbundsstämma skulle hållas för att behandla stadgerevidering,
eventuellt samarbetsavtal med SDR samt medlemshanteringen.
Ombuden beslutade att en extra stämma skulle hållas i anslutning till Dövas
dag.
Extra förbundsstämma 2017:
Extra förbundsstämma hölls i Jönköping i samband med Dövas dag, den 22
september och 14 ombud deltog samt styrelsen, valberedningen och tolkar.
Vineta Lyxell, som valdes till ledamot i styrelsen på den ordinarie stämma, hade
avsagt sig sitt uppdrag pga sjukdom. Ett fyllnadsval genomfördes där Inga-Britt
Andersson valdes till ny ledamot.
SDR:s kongress hade godkänt förslaget till medlemshantering samt beslutat att
SDP ska fortsätta vara ett självständigt förbund, som har ett nära samarbete
med SDR. En representant från SDP kommer att adjungeras till SDR:s
styrelsemöten och vice versa.
Stadgerevideringen gicks igenom och godkändes.
MDP:s ombud meddelade, att deras pensionärsförening drog tillbaka sin
motion.
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Samrådsgruppen SDP/SDR:
Samrådsgruppen består av två representanter för SDP och två för SDR.
Gruppen behandlar och beslutar om frågor i vilka SDP och SDR ska samarbeta.
Kerstin Kjellberg deltog i ett möte den 11 januari.
Hela styrelsen träffade Henrik Sundqvist i samband med ett styrelsemöte.
Arbetsgruppen SDP/SDR:
Arbetsgruppen är en tillfällig grupp, som har arbetet med att diskutera fram ett
förslag på samarbetsavtal mellan SDP och SDR.
Gruppen har under året bestått av Ingvar Edwall och Kerstin Kjellberg, SDP och
Åsa Henningsson och Hanna Seilitz, SDR, samt Tord Lind som representant för
SDP:s föreningar/sektioner.
Ordförandegruppen:
Ordförandegruppen består av ordföranden och ytterligare en representant för
varje döv-/hörselskadeorganisation.
Under året ansökte SDP om och beviljades medlemskap från och med den
1 januari 2018
Medlemmar:
Sveriges Dövas Pensionärsförbund hade följande pensionärsföreningar,
-sektioner, -klubbar anslutna med sammanlagt 669 medlemmar
Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening
Göteborgs Dövas Pensionärsförening

199
85

Örebro Dövas Pensionärsförening

73

Malmö Dövas Pensionärsförening

66

Skånes Dövas Pensionärsförening

57

Dalarnas Dövas Pensionärsklubb

29

Uppsala Läns Pensionärsförening

31

Dövas Pensionärers sektion i Gävleborgs län

20

Borås Dövas Pensionärsförening

17
8

Härnösands Dövas Förenings Pensionärssektion

13

Medelpads Dövas Förenings Pensionärssektion

12

Norrbottens Dövas Pensionärsförening

(vilande sen år 2014)

Övriga föreningar:
Trollhättans Dövas Förening

35

Dövas Förening i Norrköping
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Direktmedlemmar

24

Antal medlemmar

669

12 pensionärsföreningar/-sektioner/-klubb är registrerade hos förbundet.
Det finns sedan år 2014 en speciell medlemsmatrikel samt en kommunindelning över
förbundets medlemmar.
Vi förmodar att dessa uppgifter fortfarande är relevanta. Förbundet får då en
överblick över i vilka kommuner det finns medlemmar.
Medlemskap i andra organisationer:
Sveriges Dövas Pensionärsförbund har under året varit medlem i:
-

Sveriges Dövas Riksförbund / SDR /
Sveriges Dövhistoriska Sällskap / SDHS/

Ekonomi:
Ekonomin redovisas separat.
Administration:
Förbundets säte är i Leksand.
SDR sköter enligt avtal fortfarande administrationen.
Den kontorslokal SDP tidigare hade hos SDR, är uppsagd. Förbundet får dock
använda SDR:s konferensrum till sina sammanträden.
Tolktjänst:
Förbundet har under året beviljats Rikstolktjänst / RTT /.
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Information:

Styrelsen har under året i första hand informerat i SDP:s mapp i First Class, då
hemsidan håller på att uppdateras.
Informationen har handlat om SDP:s verksamhet, medlemshanteringen och
nedläggningen av First Class.
Råd och stöd har getts till medlemmar, som diskuterat olika frågor med
kommunernas äldreomsorg.
Verksamhet:
Styrelsen har arbetat enligt den antagna verksamhetsplanen för 2017 – 2019
Medlemshanteringen
SDR:s kongress godkände förslaget till medlemshantering. 65+ blir automatiskt
medlem i förbundet och SDR för över förbundsavgiften till SDP. Styrelsen
arbetar vidare med frågan om hur vi ”fångar in” dem som blir pensionärer vid
61 eller 63 års ålder.

Avtal SDP/SDR
En tillfällig arbetsgrupp började under året att diskutera och förhandla fram ett
förslag på samarbetsavtal mellan SDP och SDR.

Hemsidan
Thyra Lindström ansvarar för hemsidan.
En uppdatering påbörjades under året. Den var tänkt att presenteras till jul,
men av olika skäl blir den färdig först under våren 2018.
Ulf Nilsson, Stockholms Dövas Förening, hjälper SDP med detta.
Inga-Britt Andersson träffade honom den 21 november för att diskutera
utformningen.

10

Dövas Tidning
Kerstin Kjellberg ansvarar för Dövas Tidning.
Under året har diskussioner förts med SDR om en egen sida för SDP i tidningen.
En överenskommelse träffades om en SDP-sida med början i nummer 1/2018.

Stadgerevidering
En stadgerevidering gjordes under året, vilken godkändes av SDP:s extra
stämma.

Uppföljning av inkomna motioner
En motion från Malmö Dövas Pensionärsförening yrkade på en egen sida för
SDP i Dövas Tidning. En överenskommelse har träffats med SDR om en sådan
sida från och med 2018.
Örebro Dövas Pensionärsförening yrkade i en motion på Förtur hos läkare för
teckenspråkiga som drabbas av ögonsjukdom. En kartläggning över
bestämmelserna i landstingen påbörjades under året.
Övriga motioner, varav en drogs tillbaka, yrkade på att SDP skulle bli ett råd
inom SDR, vars kongress beslutade att SDP ska vara självständigt med ett nära
samarbete mellan förbunden, vilket redan påbörjats.

Skapa resurser
Flera ansökningar till olika fonder har gjorts under året.

Samarbete med andra pensionärsorganisationer
Förfrågan om samarbete har sänts ut till olika pensionärsorganisationer.

Samverkan och utbyte av erfarenheter med övriga Nordiska pensionärsorganisationer
SDP anordnade Nordisk Dövas Pensionärsträff på Gotland i augusti.
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Delta i SDR:s kongress
Kerstin Kjellberg representerade SDP på SDR:s kongress.
Intressepolitik:
Remissvar
SDP och SDR lämnade ett gemensamt yttrande över slutbetänkandet Läs mig!
Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre SOU 2017:21 I yttrandet
betonades:
-

Nationell samordning
Behovet av Äldrevägledare
Samverkan över kommungränserna
Teckenspråkig personal inom äldreomsorg och hemtjänst för döva.

Kontakt med politiker
SDP har under året haft kontakt med Barbro Westerholm (L) och diskuterat
frågor gällande äldreomsorg och hemtjänst för teckenspråkiga. Barbro
Westerholm har lagt en motion dels till Liberalernas landsmöte dels till
riksdagen gällande behovet av teckenspråkig personal inom äldreomsorg och
hemtjänst för döva.

Äldreboenden
Inga-Britt Andersson besökte äldreboendet Pilträdet, Stockholm, där det idag
bor få äldre döva.
Möten/ Arrangemang:
Nordisk Dövas Pensionärsträff
SDP var värd för träffen, som Thyra Lindström och Ingvar Edwall ansvarade för.
Den arrangerades i Visby på Gotland 14 - 19 augusti. 64 deltagare och fyra
tolkar samlades där. Från Danmark kom 9 personer, från Norge 14, från Island 8
och från Sverige 33. Programmet var omväxlande med aktiviteter, utflykt,
underhållning och diskussioner.
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Vädret var vackert utom en dag, då man måste skrinlägga kubbtävlingen och
istället diskutera kommande pensionärsträffar. Det kom fram förslag på att
ändra namnet på träffen. Det fanns även önskemål om att ändra vårt förbunds
namn, då alla övriga heter Seniorförbund.
Deltagarna fick prova på det populära gotländska spelet varpa. Utflykten, som
gick till bl.a Fårö och Lummelundagrottorna, var intressant och mycket
uppskattad. Även stadsvandring, som, guidades av en döv person, ingick i
programmet. Stand-upparen Calvin från Finland stod för underhållningen och
Julia Kankkonen och Charlotte Gustavsson ledde ” Roliga timmen”.
Några luncher och middagar intogs på Wisby Strand Konferenscenter, som
ligger vid Almedalen.
Deltagaren, Irene Hässeldal fotograferade och skrev rapport som skickades till
Dövas Tidning.
Träffen var mycket uppskattad, vilket många mal från deltagarna vittnat om.
Rapport från träffen finns att läsa. Kontakta styrelsen!
Dövas dag:
Dövas dag hölls i Jönköping den 22 - 24 september.
Ingvar Edwall representerade SDP i en paneldebatt.
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SDP:s 40-årsjubileum
I samband med stämman i Örebro firade SDP 40-årsjubileum den 1 juni, något
som egentligen skulle ha skett redan 2016.
Förbundet mottog uppskattade gåvor från anslutna föreningar/sektioner och
SDR. Vi tackar alla som uppvaktade SDP.

Projekt:
Under året började riktlinjer dragas upp för ett projekt gällande Uppsökande
verksamhet bland döva på äldreboenden. Thyra Lindström arbetade
tillsammans med Lotta Burvall med att ta fram ett underlag, som kan användas
för ett eventuellt framtida projekt.
Förbundets arkiv:
Förbundet har sitt arkiv hos Västanviks folkhögskola i Leksand. Ingvar Edwall,
som ansvarar för detta, har arkiverat de flesta av SDP:s handlingar.
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Slutord:
Förbundet har ingen anställd, vilket gör att styrelsen arbetar med
verksamheten med stöd av frivilliga insatser.
Styrelsen vill rikta ett stort Tack till alla som bidragit ekonomiskt eller på annat
sätt till SDP:s verksamhet. Vi vill särskilt tacka Socialstyrelsen, August Carlssons
fond, Helge Ax:son Jonssons fond, Längmanska kulturfonden och Tysta skolan
för ekonomiska bidrag samt SDR för att de ställer sammanträdeslokal till
förfogande.
Styrelsen tackar även medlemmarna för det stöd vi fått under det gångna året.

www.sdpf.se
info@sdpf.se

