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Verksamhetsberättelse
För
Sveriges Dövas Pensionärsförbund
1 januari - 31 december 2019

Inledning:

Förbundsstyrelsen för Sveriges Dövas Pensionärsförbund / SDP / lämnar härmed sin verksamhetsberättelse
för tiden 1 januari - 31 december 2019.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande:

Kerstin Kjellberg (ljan - 23 juli)

Malmö

Ordförande:

Ingvar Edwall

Leksand

Vice ordförande:

Thyra Lindström (1 jan - 26 jun)

Härnösand

Vice Ordförande:

Ingvar Edwall (26 ju n i-19 aug.)

Leksand

Vice Ordförande

Inga-Britt Andersson Fr.o.m. 19 aug.

Örebro

Sekreterare:

Johnny Slotts (lja n . - 26 juni)

Örebro

Sekreterare:

Vera Dahlin (Valt 26 juni)

Uppsala

Ledamöter:

Ingvar Edwall (Omvald 26 juni)

Leksand

Inga-Britt Andersson (Omvald 26 juni)

Örebro

Anders Sundström (Valt 26 juni)

Stockholm

Fr.o.m.-19 aug.

Styrelsemöten:

Styrelsen har under år 2019 haft fyra styrelsemöten. Samtliga är protokollförda.
Revisor:

Stig Kjellberg

Leksand

Revisorsersättare:

Sven Holmberg

Örebro

Valberedning:

Thyra Lindström

sammankallande

Härnösand

Johnny Slotts

Örebro

Per Eriksson

Göteborg
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Firmatecknare:

Ingvar Edwall

Leksand

Anders Sundström

Stockholm

Styrelsen ansvarsområden:

Intressepolitik:

Anders Sundström och Ingvar Edwall

Kultur:

Inga-Britt Andersson

Kursverksamhet:

Inga-Britt. Andersson

Information:

Ingvar Edwall

Sociala medier:

Ingvar Edwall

Dövas Tidning:

Ingvar Edwall

Föreningssupport

Vera Dahlin

Facebook/Hemsidan

Inga-Britt Andersson

Myndighetskontakter:

Anders Sundström och Ingvar Edwall

Medlemsansvariga:

Inga-Britt Andersson

Ekonomiansvarig:

Ingvar Edwall

Arkivansvarig:

Ingvar Edwall

Diarieförda handlingar

Anders Sundström

Projekt/Kartläggningar:

Hela styrelsen

Kerstin Kjellberg

Vid Förbundsstämman i Härnösand omvaldes Kerstin till ordförande för 2019 - 2021 och hade
förhoppning på att hon ska tillfrisknas och återkomma till styrelsen. Hon kom aldrig tillbaka och dog den 23
juli 2019. Begravningen Gudmundtorps kyrka skedde i stillhet med familjen. Kerstins önskan var insamling
till kvinnor i Nepal. Förbundet sänkte pengar till det ändamålet.
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Konstituerande styrelsemöte 19 augusti valdes Ingvar Edwall till ordförande, Inga-Britt Andersson till vice
ordförande, Vera Dahlin til! sekreterare och Anders Sundström som ledamot.
Representation:

Inga-Britt Andersson representerade Stelacon, Företagsrådgivning "Kommunikation
och krissituationer vid förmedlingscentralen" den 29 januari
Kerstin Kjellberg har varit adjungerad till SDR:s styrelsemöten i januari, mars och maj
Inga-Britt Andersson var adjungerad till SDR:s styrelsemöte den 19 september i Visby
Inga-Britt Anderson representerade vid Bild- och texttelefoni den 3 april
Inga-Britt deltog och uppvaktade Göteborgs Dövas Pensionärsförenings 50 års-jubileum den 22 maj.
Kerstin Kjellberg deltog förbundets representant på SDR:s förbundsmöte 24 - 26 maj i Karlskrona.
Inga-Britt Andersson representerade vid Västanviks fhs 50 års jubileum den 16 - 17 augusti.
Kerstin Kjellberg och Thyra Lindström deltog i Ordförandegruppens möte den 5 maj. Ingvar Edwall
deltog den 10 oktober
Övriga uppdrag

Ingvar Edwall och Anders Sundström träffade den 16 oktober med Julia Kankkonen och Johan Hedren för
att diskutera om förslag till avtalet. Samtidigt fick vi information av Pontus Degsell och Charlotte
Gustavsson om nya medlemssystemet och hanteringen.
Samrådsgruppen SDP/SDR

I-

Samrådsgruppen består av två representanter för SDP och två för SDR. Ingvar Edwall och Anders
Sundström hade första samrådsmöte på länge med SDR:s ordförande Åsa Henningsson och
generalsekreterare Julia Kankkonen och på mötet tog vi upp om projekt som Kerstin Kjellberg
tog upp tidigare om kartläggning om döva i äldreomsorg.

II- Avtalet var uppdelat i två avtal - det ena samarbetsavtal i samarbete mellan SDR och SDP och
det andra uppdragsavtal som gällde tjänster om Seniornytt och medlemshanteringen. Båda
avtalen är påskrivna av både SDR:s och SDP:s ordförande.
Ordförandegruppen

Ordförandegruppen består av ordförande och ytterligare en representant för varje döv/hörselskadeorganisation.
SDP blev medlem i Ordförandegruppen den 1 januari 2018.
Medlemmar

Sveriges Dövas Pensionärsförbund hade följande pensionärsföreningar/sektioner/klubbar
anslutna med sammanlagt 902 medlemmar.
Stockholms läns Dövas Pensionärsförening

199

Göteborgs Dövas Pensionärsförening

115

Örebro Dövas Pensionärsförening

113

Malmö Dövas Pensionärsförening

78

Skånes Dövas Pensionärsförening

77

Dalarnas Dövas Pensionärsklubb

41
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Uppsala Läns Pensionärsförening

36

Vätterbygden Dövas Pensionärsförening

36

Borås Dövas Pensionärsförening

19

Dövas pensionärsförening i Gävleborgs region

13

Östergötlands regions Dövas Pensionärsförening

31

Härnösands Dövas Förenings Pensionärssektion

64

Medelpads Dövas Förenings Pensionärssektion

30

Dövföreningar:
i rollhättans dövas förening

37

Kalmar Dövas förening
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Anta! medlemmar:

902

14 pensionärsföreningar/sektioner/klubbar och två dövföreningar är registrerade hos förbundet. Senaste
som bildades var Lundabygdens Dövas Förenings pensionärssektion och deras medlemsantal räknades in i
Skåne dövas pensionärsförening.
Det finns sedan år 2014 en speciell medlemsmatrikel samt en kommunindelning över förbundets
medlemmar. Vi förmodar att dessa uppgifter fortfarande är relativt tillförlitliga.
Förbundet får då en överblick över i vilka kommuner det finns medlemmar.
Besök hos föreningar och sektioner
Under året har styrelsen inte besökt och inte blivit kallade till någon pensionärsförening eller sektion.
Medlemskap i andra organisationer
Sveriges Dövas Pensionärsförbund har under året varit medlem i:
III- Sveriges Dövas Riksförbund /SDR/
IV- Sveriges Dövhistoriska Sällskap /SDHS/
V- Arbetarnas bildningsförbund - ABF

Ekonomi
Ekonomin redovisas separat. SDP:s ekonomi har varit ganska god under året, då förbundet har fått
fondbidrag trots det blev underskott på grund av en del kostnaden för SDR:s nya medlemshantering.
Administration
Förbundets säte är i Sundbyberg.
SDR skötte enligt avtal administrationen.
Förbundet får använda $DR:s konferensrum tili sina sammanträden.
Tolktjänst
Förbundet har under året beviljats Rikstolktjänst /RTT/.

information

Förbundet har i första hand informerat via hemsidan men fördröjde med att ändra innehållet på hemsidan.
Det saknades resurser att få hjälp med hemsidan. I slutet av året löste det problemet. I samarbetet med
Stockholm Dövas förening med hemsidan är avlutat
Information har funnits på förbundets sida "Seniornytt" i Dövas Tidning. I vissa fall har utskick gjorts till alla
föreningar/sektioner.
Informationen har bland annat handlat om förbundets verksamhet, medlemshanteringen, äldrefrågor samt
olika arrangemang.
Råd och stöd har getts till medlemmar, som har tagit kontakt med styrelsen i olika frågor.
Verksamhetsplan

Styrelsen har arbetat enligt den antagna verksamhetsplanen för 2019 - 2021 och genomfört flera viktiga
punkter. Återstår en del av punkter arbetar styrelsen vidare med från till nästa år.
Samtliga inkomna motioner till förbundsstämman 2019 har åtgärdats. Stadgar har justerat efter beslut vid
stämman.
Medlemshanteringen
SDR:s kongress 2017 godkände förslaget till medlemshantering. 65+ blir automatiskt medlem och SDR för
över förbundsavgiften på 50 kr till förbundet. Styrelsen arbetar vidare med frågan om medlemskap för
personer under 65 år.
Hemsidan.

Thyra Lindström under våren och inga-Britt tar över ansvaret efter stämman för Hemsidan. Det har varit
problem med uppdateringen under hösten då Ulf Nilsson Jörlemyr var pappaledig under hösten. Under
tiden sade Stockholms Dövas förening upp att samarbeta med hemsidan. Stig Kjellberg hjälpte till
förbundet med att fixa hemsidan och det skedde först det här året 2020. Vi hoppas att under här året och
kommande åren får in fler bidrag till hemsidan från pensionärsföreningar/sektioner.
Dövas Tidning

Kerstin Kjellberg under våren och under hösten Ingvar Edwall ansvarar för Dövas Tidning.
Förbundet har nu en egen sida, Seniornytt, i Dövas Tidning. Enligt en motion vid förbundsstämman har
önskemålet att texten på sidan Seniornytt ska vara större texter. Enligt redaktionen ser ingen möjligt att ha
skillnader med texter i hela tidningen och hänvisar till webb i datorn som kan förstora texter.
Facebook

Inga-Britt Andersson ansvarar för information genom Facebook. Detta har vunnit stor genomslagskraft. Nu
finns det även Facebook i hemsidan.
Ögonsjukdom

Örebro Dövas Pensionärsförening yrkade i en motion 2017 på förtur hos läkare förteckenspråkiga som
drabbas av ögonsjukdom. En kartläggning över bestämmelserna i regioner har gjorts under året 2018 och
resultatet visar två regioner ges förtur - Dalarna och Skåne. Övriga regioner avgör medicinska skäl som ges
förtur.
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Skapa resurser.

Flera ansökningar till olika fonder har gjorts under året och förbundet kan glädja sig åt att de har beviljats
och gett ett välkommet tillskott till förbundets ekonomi.
Samarbete med andra pensionärsorganisationer

Förfrågan om samarbete har sänts ut till olika pensionärsorganisationer varav några har visat intresse.
Samarbete sker även med övriga hörselskadade/dövorganisationer i Ordförande-gruppen. Samverkan och
utbyte av erfarenheter med övriga nordiska pensionärs-organisationer.
Intressepolitik

Förbundet har under året haft kontakt med olika politiker för att föra fram förbundets s k hjärtefrågor om
teckenspråkig personal på äldreboenden för döva samt inom hemtjänst Förbundet har också fört fram
behovet av äldrevägledare. En annan viktig fråga som diskuterats är samarbete över kommungränserna.

Möten/Arrangemang

Förbundsstämman

Förbundsstämma hölls till Stadshotellet i Härnösand. Den inleddes den 25 juni med ett välkommande av
kommunalråd Anders Sjölander som kände sig hedrad att förbunds-stämman förlädes i Härnösand. Efter
kommunrådets tal hölls en föreläsning av Bittan Martinell "hur gick det sen". Ett projekt under 2007 - 2010
Valfrihet och värdighet saknas hos äldre döva. En mycket intressant föreläsning som visar att fortfarande
har inte mycket hänt.
Dagen därpå den 26 juni genomförde stämman 20 ombud. Ordförande Kerstin Kjellberg var sjuk så vice
ordförande Thyra Lindström öppnade stämman. SDR:s förbundsordförande Åsa Henningsson valdes som
stämmans ordförande och Per Eriksson som sekreterare. Stämman gick smidigt igenom. Tre motioner
genomgick - Malmö DP föreslog större text i Dövas Tidning och anses som besvarad Dalarnas DK föreslog
om antal månad med förbundsstämman som ska kortas med en månad och biföll ändringen i stadgar samt
Örebro DP föreslog två av fyra ledamöter väljs i 4 år vilken avslogs.
Vid punkten val av ordförande och ledamöter omvaldes Kerstin Kjellberg som ordförande. Till ledamöter
valdes Inga-Britt Andersson, Ingvar Edwall, Vera Dahlin och Anders Sundström. Till revisor valdes Stig
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Kjellberg och revisorssuppleant Sven Holmberg. Till valberedning valdes Thyra Lindström (sammankallade),
Johnny Slotts och Per Eriksson. Alla valdes för en tid 2 år.
På kvällen åkte alla ombud, styrelsen och övriga gäster en båttur med M/S Ådalen III.
Nordiska Dövas Pensionärsträff

Under året hölls Nordiska Pensionärsträff i Aalborg i Danmark den 26 - 31 augusti. 63 deltagare från fem
länder deltog varav 18 från Sverige. Thyra Lindström och Ingvar Edwall representerade för förbundet. I
programmet ingick olika utflykter bland annat till Skagen för att se två hav mötas, och en föreläsning om
"Vad ett bra seniorliv är" Sista kvällen överlämnades den vandrande budkavlen till nästa värdland Finland
som ska arrangera träffen 2021.
Dövas dag

Dövas Dag hölls i Visby på Gotland. Inga-Britt Andersson och Thyra Lindström deltog för förbundets
räkning. Förbundet bokade ett bord vid utställningen och visade vad som finns exempel nya folder. De fick
flera olika frågor om vad förbundet jobbar med. Förbundet har ett samarbete med SDR om kommande ett
projekt - Kartläggning av döva pensionärer i Sverige, hur många som bor i servicelägenhet, äldreboende
eller vårdhem. De informerade även om väntjänst och nya medlemssystemet. Det var intressant dag med
många frågor från de deltagande vidDövas dag.
Förbundets arkiv:

Förbundet har sitt arkiv hos Västanviks folkhögskola i Leksand. Ingvar Edwall ansvarar för detta.
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 förbundets
verksamhet. Vi vill särskilt tacka Socialstyrelsen, August Carlssons fond, Helge Ax:son Jonssons fond och
Tysta skolan för ekonomiska bidrag som täckte kostnader för förbundets arrangemang.
Styrelsen tackar medlemmar som gett bidrag till förbundet samt Thyra Lindström för välplanerade
förbundsstämman.
Vi tackar också för det stöd vi känt från medlemmarna under det gångna året.

Sekreterare

Ledamot
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2019
Styrelsen avger följande årsredovisning.

innehåll
-

förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom
parentes avser föregående år.

Sida
2
3
4
5
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Sveriges Dövas Pensionärsförbund
Org nr 802430-2385

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Förbundet är en ideell förening. Förbundet är partipolitiskt och i religiösa frågor obundet
och härtill ändamål:
att

hos allmänhet framhålla teckenspråkets centrala betydelse för
teckenspråkiga döva och hörselskadade pensionärers gemenskap, självkänsla
och kulturella identitet.

att

arbeta för att teckenspråkiga döva och hörselskadade får en god livskvalité och
livsmiljö med inflytande och bestämmande över sin egen situation.

att

arbeta för teckenspråkiga döva och hörselskadade, som behöver vård och
omsorg får detta i en teckenspråkig miljö.

att

verka för att teckenspråkiga pensionärers erfarenheter och kunskaper tas tillvara
i samhället i samspel med yngre generationer hos dövorganisationer och övriga
organisationer.

att

arbeta för att information till och från myndigheter och media till teckenspråkiga
pensionärer sker på teckenspråk.

att

främja teckenspåkiga pensionärers studie-, fritids-, och kulturella verksamheter.

att

främja pensionärsföreningars verksamheter.

Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen är - 10.973 kr.
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.
Flerårsjämförelse
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag i tkr.

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

kr
kr
kr

2019
251
-10
37

2018
158
16
91

2017
734
-5
48

2016
159
-16
16

2015
317
-10
23
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Not

2019

2018

66 510
39 385
87 000
45 100
2 452

77 612
0
40 000
51 900
4 949

240 447

174 461

-29 000
-171 538
-50 887

0
-90 662
-67 518

-251 425

-158 180

-10 978

16 281

5
0
5

5
0
5

Resultat efter finansiella poster

-10 973

16 286

Årets resultat

-10 973

16 286

R e s u lta tr ä k n in g

Rörelsens intäkter
Verksamhetsbidrag soc.styrelse
Kurs- och konferensintäkter
Bidrag från fond
Medlemsavgifter
Övriga verksamhetsintäkter
Summa rörelsenintäkter
Rörelsens kostnader
Inköp varor och tjänster
övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

1
2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och likande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

Sveriges Dövas Pensionärsförbund
Org nr 802430-2385

Balansräkning
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Not

2019-12-31

2018-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Skattekontot

0
37 466
0

Summa omsättningstillgångar

37 466

0
91 500
0
91500

Summa tillgångar_____________________________________ 37 466_____________ 91500

Eget kapital och skulder
E get kap ital

3
14 546
-10 973
3 573

-1 740
16 286
14 546

3 573

14 546

övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

32 521
1 372

6 954
70 000

Summa kortfristiga skulder

33 893

76 954

Summa eget kapital och skulder

37 466

91 500

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital vid årets början
Årets resultat

Summa fritt eget kapital
K ortfristiga skuld er

Sveriges Dövas Pensionärsförbund
Org nr 802430-2385

5 ( 6)

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd för ideella föreningar. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i
jämförelse med föregående år.
Balanserade projektintäkter/kostnader (pågående projekt)
Resultat avseende pågående ej avslutade projekt balanseras.

Noter
Not 1

Not 2

Not 3

Inköp varor och tjänster
2019

2018

SDR medlemssystemet, Egen andel

29000

0

Summa

29000

0

2019

2Q18

Data, förbrukningsmaterial
Konferens
Tele- och datakommunikation och porto
Resor, kost och logi
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader

2 546
18 455
2 975
136 127
961
10 474

819
2 550
2 329
51 733
1 380
31 851

Summa

171 538

90 662

2019

2018

Arvode och ersättning har utgått till
styrelse
Sociala avgifter enilgt lag och avtal

47 789
3 098

59 936
7 582

Summa

50 887

67 518

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Sveriges Dövas Pensionärsförbund
Org nr 802430-2385

Not 4
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Förändring av eget kapital

Eget kapital enligt föregående års balansrä
Årets resultat

2019-12-31
14 546
-10 973

2018-12-31
-1 740
16 286

3 573

14 546

Eget kapital vid årets utgång

Leksand 2020-03-

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-03-- 30

Stig Kj&ltbc
Föreningsrevisor

