
SDP F örbundss täm m a, U ppsala, 2021

Sveriges Dövas Pensionärsförbund

Förbundsstämma med Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP) 
2021-10-06, klockan 8.30. Plats: Hotell Arena, Uppsala.

Närvarande: 18 röstberättigade ombud, se § 2.
Fyra styrelseledamöter: Lngvar Edwall, Anders Sundström,
Inga-Britt Andersson och Vera Dahlin.
Valberedning: Johnny Slotts och Per Erikson. Thyra Lindström förhindrad. 
Gäst: Karl-Erik Karlsson och Christa Ekholm.

§ 1. Förbundsstämmans öppnande Öppnande
Förbundsstämman inleddes med parentation av 
Kerstin Kjellberg, som gick bort 23/7 2019.
Förbundsordförande Ingvar Edwall öppnade sedan 
förbundsstämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängd
samt upprop av ombud.

Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening
Barbro Lock A lm quist -  Sonja Seidlitz
Göteborgs Dövas Pensionärsförening
Jan Herbst -  B irgitta A lm qvist
Dalarnas Dövas Pensionärsklubb
Ingemar Lindberg -  Göran Persson
Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening
Inger Edwall -  Yvonne W allin
Härnösands Dövas Förenings Pensionärssektion
Siv Fahlén -  Karin Borglund
Ö rebro  Dövas Pensionärsförening
Karin Vestin -  Berit Larsson
Dövas Pensionärssektion i Gävleborgs län
Piakerstin Silverdal - Sven-Åke Norberg
Medelpads Dövas Pensionärsförening
Maj D a v e r- Yvonne M odig
Vätterbygdens Dövas Pensionärsförening
Lars-Erik Carlsson -  Gordon Johansson

Förbundsstämman beslutade att godkänna 18 st 
röstberättigade ombud.
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§ 3. Frågan om förbundsstäm m an b liv it  stadgeenligt u tlyst
Förbundsstämman beslutade att stämman är behörigt 
utlyst enligt stadgarna.
§ 4. Godkännande av dagordning
Förbundsstämman beslutade att godkänna 
nedanstående dagordning:

1. Förbundsstämman öppnas
2. Upprättande och godkännande av röstlängd samt upprop 

av ombud
3. Frågan om förbundsstämman bliv it stadgeenligt utlyst
4. Godkännande av dagordning
5. Val av stämmoordförande
6. Val av stämmosekreterare
7. Val av protokolljusterare som också är rösträknare
8. Styrelsens meddelanden
9. a) Verksamhetsberättelse 2019 

b) Verksamhetsberättelse 2020
10. a) Årsredovisning 2019 

b) Årsredovisning 2020
11. Revisionsberättelser 2019 och 2020
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 

och 2020
13. Behandling av en motion
14. Beslut om ersättning till styrelse, revisor och valberedning
15. Val av styrelsen för en tid av två år

a) ordförande
b) fyra ledamöter

16. Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid två år
17. Val av valberedning på tre personer -  för val av- 

sammankallande i valberedningen
18. Fastställande av verksamhetsplan 2022 -  2023
19. Fastställande av rambudget 2022 -  2023
20. Förslag till nästa förbundsstämma -  plats -  tid
21. Pensionärsdagar 2022 och 2024
22. Förbundsstämman avslutar.

§ 5. Val av stäm m oordforande
Valberedningen föreslog förbundsstämman att välja 
Sven Holmberg t i l l  stämmoordforande. Förbundsstämman 
beslutade att välja Sven Holmberg till stämmoordforande. 
Ingvar Edwall överlämnade ordförandeklubban t ill Sven 
Holmberg.

§ 6. Va l av stämmosekreterare
Valberedningen föreslog förbundsstämman att välja 
Per Eriksson t i l l  stämmosekreterare. Förbundsstämman 
beslutade att välja Per Eriksson t i l l  stämmosekreterare.

Stadgeenligt
utlyst

Dagordning

Val av
stämmo-
ordförande

Val av 
stämmo
sekreterare
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§ 7. Val av p ro toko lljus te ra re , som också ä r rösträknare
Förbundsstämman beslutade att välja Yvonne M odig
och Gordon Johansson t il l protokolljusterare, som också är
rösträknare.

Val av 
protokolls
ju  sterare

§ 8. Styrelsens meddelanden:
- Avta l SDP/Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).

Styrelsens
meddelanden

Förbundsordförande Ingvar Edwall redogjorde att 
samarbetsavtal/för tjänster och uppdragsavtal för tjänster 
undertecknades med SDR 2019-12-05:
Medelshantering och administrativ 4.500 kr/år samt 
Seniornytt. En sida i dövastidning kostar 1.000 kr per 
nummer, alltså för fem st 5.000 kr/år.

- Skåne Dövas Pensionärsförening upphördes 2021 -08-01.
- Malmö Dövas Pensionärsförening är beslutad att i slutet 

av oktober 2021 ska ombildas t i l l  ” Seniorerna”  eller 
” pensionärsråd”  under Malmö Dövas Förening ” Svenske” .

- Nordisk dövas äldremöte b lir i Leksand 2022.
- Nordisk pensionärsträff 2023 b lir i Rovaniemi, Finland.
- SDP fy lle r 45 år nu.

Sveriges Dövas Riksförbund har fatt beviljat 3.304.429 
kronor i projektmedel från Allmänna Arvsfonden för ett 
tre-årigt projekt, som döpts t i l l  D igidöv -  digital guide för 
äldre döva. Projektet ska genomföras i samarbete med SDP.
Målgruppen är äldre döva, som bor hemma, klarar sig själva 
eller bor på äldre boende.

Projektet kommer att köpa surfplattor och använda dem för att 
visa deltagarna hur man gör när man hämtar och installerar 
olika appar, som m obilt bankid, bankapp, SOS, alarm, spel 
och nyheter. Projektet ska producera instruktionsfilmer på 
svenskt teckenspråk, som förklarar hur man går t i l l väga.

Projektets ambition är också att möten mellan generationer 
ska leda t i l l  att minska och förebygga o fr iv illig  ensamhet och 
det digitala utanförskapet som fram för a llt många äldre har 
upplevt under Coronapandemin. Yngre döva volontärer ska 
utbildas och vara verksamma i fem regioner i Sverige.

§ 9. a) Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhets-
Originalet är undertecknade av förbundsstyrelsen. berättelse

b) Verksamhetsberättelse 2020 2019 och 2020
Originalet är undertecknade av förbundsstyrelsen.

Förbundsstämman beslutade att godkänna verksamhets
berättelse 2019 och 2020.
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§10. a) Å rsredovisn ing 2019
Förbundsstämman gick genom årsredovisning 2019. 
b) Å rsredovisn ing 2020
Förbundsstämman gick genom årsredovisning 2020.

Förbundsstämman beslutade att godkänna årsredovisning 
2019 och 2020.

§11. Revisionsberättelser 2019 och 2020
Förbundsstämman beslutade att godkänna revisions
berättelserna för åren 2019 och 2020.

§12. Frågan om ansvarsfrihet fö r  styrelsen fö r  de 
gångna åren

Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet for verksamhetsåren 2019 och 2020.

§13. Behandling av en m otion
Malmö Dövas Pensionärsförening har lämnat en motion.
Motionen avsåg att SDP ska läggas ner och ombildas t il l 
ett pensionärsråd under SDRs styrelse. Se pdf-bilaga nr 1. 
Förbundsstyrelsen har lämnat ett yttrande att avslå 
motionen. Se bilaga nr 2.
Ett ombud begärde sluten omröstning. Efter en sammanräkning 
redovisades en stor majoritet att avslå motionen.

Förbundsstämman beslutade att avslå motionen.

§14. Beslut om ersättn ing t i l l  styrelse, revisor och valberedning.
Förbundsstyrelsen lämnade förslag till ersättning, som förbunds- 
Förbundsstämman beslutade om ersättning enligt följande: 

Valberedning 600:- (arbete)
Representation 3 5 0 :-per dag 
Styrelse 600:- per dag
Revisor 4.000:-
Valberedning 350:- per dag (vid styrelsemöte).

§ 15. Val av styrelsen fö r  en tid  av två år: 
a) Förbundsordförande

Valberedningen föreslog Anders Sundström til l 
förbundsordförande. Förbundsstämman godkände med 
acklamation valberedningens förslag Anders Sundström 
t i l l  förbundsordförande for en tid av två år.

Årsredovis
ning 2019 
och 2020

Revisions
berättelse

Ansvarsfrihet

Behandling av 
en motion

Ersättning

Val av styrelse
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§ 15 forts.
b) Fyra ledamöter

Valberedningen föreslog Marianne Wallentin,
Vera Dahlin, Inga-Britt Andersson och Piakerstin 
Silverdal t ill styrelseledamöter för två år. 
Förbundsstämman godkände med acklamation 
valberedningens förslag Marianne Wallentin,
Vera Dahlin, Inga-Britt Andersson och 
Piakerstin Silverdal t i l l styrelseledamöter på två år.

§ 16. Va l av en revisor och revisorssuppleant fö r  
en tid  av två år.

Förbundsstämman valde med acklamation valberedningens 
förslag Stig K jellberg t i l l  förtroendevald revisor och Sven 
Holmberg till förtroendevald revisorssuppleant för en tid
av två år.

§ 17. Va l av valberedning på tre  personer - fö r  val av 
sam mankallande i valberedningen

Förbundsstämman valdes till valberedning Thyra Lindström 
(sammankallande), Barbro Lock A lm quist och Per Eriksson.

§ 18. Fastställande av verksamhetsplan 2022-2023
Förbundsstämman godkände verksamhetsplanen i sin helhet. 
Se bilaga nr 3.

§ 19. Fastställande ram budget 2022 -  2023
Förbundsstämman beslutade att godkänna förbundsstyrelsens 
förslag på rambudget för åren 2022 -  2023.
Se bilaga nr 4.

§ 20. Förslag t i l l  nästa förbundsstäm m a -  plats - tid
Olika platser diskuterades. Förbundsstyrelsen får 
besluta plats. Datum beslutades (tisdag -  torsdag) 
23-25 maj, 2023.

§21.  Pensionärsdagar 2022 och 2024
På grund av coronapandemin blev pensionärsdagama 
inställda i Örebro 2020.

Val av en 
revisor och en 
revisors
suppleant

Val av
valberedning

Fastställande av 
verksamhets
plan.

Fastställande av 
rambudget

Förslag t il l 
nästa förbunds
stämma

Pensionärs
dagar 2022 
och 2024

Pensionärsdagar (tisdag-torsdag) 17-19/5, 2022 diskuterades. 
Förbundsstyrelsen får besluta om plats och tid med program.
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§ 21 forts.
Årsmötet beslutade också att förbundsstyrelsen skulle ordna 
en utomlandsresa, t ex t i l l  dövas äldreboende i Holland.

Örebro Dövas Pensionärsförening är beredd att ordna 
med pensionärsdagarna 2024.

§ 22. Förbundsstämman avslu tar
Med tack för fin t samarbete överlämnade förbundsstämmo- 
ordförande Sven Holmberg ordförandeklubban t il l avgående 
förbundsordföranden Ingvar Edwall. Ingvar Edwall lämnade 
i sin tur ordförandeklubban t il l nytillträdde förbundsordföranden 
Anders Sundström. Anders Sundström tackade alla för 
förtroendet och avslutade förbundsstämman.

Ingvar Edwall Anders Sundström
Förbundsordförande Förbundsordförande

§ 1 - 5, § 22 § 22

Sven Holmberg Per Eriksson
Stämmoordförande Stämmosekreterare

§ 6 -  § 21

7). X r r z b . — -
Yvonne M odig .__^  Gordon jAhansson
Stämmojusterare Stämm ojusterare

Förbunds
stämman
avslutas
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Bilaga nr 3.

Verksamhetsplan för Sveriges Dövas Pensionärsförbund för åren 

2022-2023

Nyckelfrågan är att göra samhällets äldre insatser tillgängliga för förbundets 
målgrupp - genom det svenska teckenspråket.

• Ha ett nära samarbete med SDR i äldrefrågor
• Kontinuerligt förbättra och hålla SDP:s hemsida uppdaterad
• Arbeta för att SDP ska få mer utrymme i Dövas Tidning
• Utveckla informationsinsatser internet och externt
• Revidera och modernisera SDP:s Normalstadgar
• Följa upp inkomna motioner
• Arbeta med att skapa resurser för SDP
• Samarbeta med andra pensionärsorganisationer.
• Samverkan och utbyta erfarenheter med nordisk pensionärsorganisation 

för teckenspråkiga döva och hörselskadade
I form av konferenser, äldre möten och kulturella arrangemang.

• Tillsammans med SDR kartlägga Äldreomsorgen för döva i Sverige 
Ett projekt är på gång under tre år.

• Informera och påverka för att få fler äldre vägledare i Sverige.
• Påverka landstingen att ge döva som drabbas av ögonsjukdom förtur till 

läkare.
• Undersökning om palliativa vården
• Arbeta för att motverka åldersdiskriminering. Synliggöra äldre dövas 

kunskaper och erfarenheter.

Övrigt under 2022- 2023

• Hålla 3 - 4 styrelsemöten per år
• Delta i SDR:s förbundsmöte 2022 och 2023
• Delta i SDR:s styrelsemöte
• Arrangera och /eller delta i Nordisk pensionärsträff/möte
• Delta i och informera om SDP på Dövas dag
• Delta i Dövas Kulturdagar
• Besöka SDP:s föreningar och sektioner

i i
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Bilaga nr 4.

Rambudget för år 2022 och 2023

Intäkter 2022

V e rksam he tsb id rag  -  Soc. s tyre lsen  80 000

M e d le m s a v g ifte r 40  000

O m b u d sa vg ifte r -------

B idrag frå n  fo n d e r 40  000

A ugust Carlssons fo n d  30 000

Ö vriga in tä k te r  2 000

Summa intäkter 192 000.

Kostnader

S ty re lse n /va lb e re d n in g  60 000

F örbundss täm m a ---------

Pensionärsdagar 30 000

Dövas dag 20 000

N ord isk  Ä ld re  m ö te  35 000

N ord isk  dövas p e n s io n ä rs trä ff ----------

In fo rm a tio n /re p re s e n ta t io n  20 000 20 000

A d m in is tra tio n  Inkl. Revisor 17 000 18 000

Ö vriga ko s tna de r 10 000

192 000

12

2023

80 000

40 000 

36 000 

70 000 

40 000 

2 000

268 000.

60 000 

100 000

20 000

40 000 

10 000

Summa kostnader 268 000
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Bilaga nr 2

Förbundsstyrelsens yttrande:

M a lm ö  Dövas P ens ionä rs fö ren ing  anser a tt  d e t ä r en ö v e ra d m in is tra tio n  a tt  ha två o rg a n isa tio n e r 

(SDP och SDR) som  a rb e ta r m ed sam m a frå g o r och m o t sam m a m ål.

Vem  äger frågan  om  ä ld re  döva?

Svar på frågan : Ingen av SDP och SDR äger frågan?  D et är m e d le m m a rn a  i P ens ionä rs fö ren inga r och 

d ö v fö re n in g a r som  äger frågan  genom  a tt  läm na m ed m o tio n e r  t i l l  SDP och även t i l l  SDR. 

V e rksam he tsp lan  fas ts tä lle s  v id  fö rb u n d ss tä m m a n .

M o tiv e rin g e n  få r SDR besvaras. Det finns  i SDR:s fö rb u n d ss ty re lse n  som  har besvarad på m o tio n e rn a  
frå n  kongressen 2013 och 2017 och senaste 2021.

SDP har sam arbe tsav ta l m ed SDR som  skrev på d ece m b er 2019. E tt av ta l gä lle r sam arbe tsav ta l fö r  

tjä n s te r  -  sam arbe te  m ed fle ra  frå g o r. E tt exem pe l på sa m arbe te  är en p ro je k ta nsö kan  t i l l  A llm änna  

A rvs fo nd en  i våras om  ä ld res d ig ita l u tan fö rska p . P ro je k te t ä r baserad på tre  år. V id  SDR:s 

s ty re lse m ö te  d e lta r en re p re s e n ta n t frå n  SDP på m ö te t. Där bevakar SDP ä ld res frågo r. Två gånger 

om  å re t trä f fa  i sam råd  m e llan  SDR och SDP. På senaste tid e n  skedde via Zoom .

D et finns  några p e n s io n ä rs fö re n in g a r som  få r  re g io n b id ra g  v ilken  krävs h uvu do rg an isa tio n  fö r  a tt  få 

b e rä tt ig a d e  b id rag . Även s ta tsb id ra g  u tgå r om  SDP lägges ne r då fö r lo ra r  d e t b id ra g e t

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

A tt m o tio n e n  avslås

10
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Bilaga 1, sid 1, motion Malmö Dövas Pensionärsförening

niiiumi nuviiy 

pnisiommrrtnnHm;

Motion till Sveriges Dövas Pensionärsförbund från Malmö Dövas Pensionärsförening

EN organisation ska arbeta intressepolitiskt för äldre döva pä nationell 
nivå

Malmö Dövas Pensionärsförening anser att det är en överadministration att ha tvä 
organisationer (SDP och SDR) som arbetar med samma frågor och mot samma mål. "Vem 
äger fråg2 n om äldre döva?'1. SDR eller Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP)? När sådana 
frågor uppstår anser vi att man slösar bort tid, kraft och resurser på fel fokus.

SDR arbetar för samtliga teckenspråkiga döva/hörselskadade medlemmar från födelsen till 
livets avslut. Därför räcker det med SDR.

M otive ring

Vid 5DR:s kongress 2013 beslutades att godkänna en motion om samlad kraft för 
äldrefrågor inom riövrörelsen. En av att-satserna som fick bifall av kongressen är:" Att 
Integrera äldrefrågorna i SDR:s verksamhet- fysiskt och innehållsmässigt". Vi har 
fortfarade inte sett något bärande konkret förslag.

Vid SDRrs kongress 2017 bifölls samtliga tre att-satserna (motion nr 56) från Malmö Dövas Förening 
i denna fråga men vid den tredje att-satsen kompletterades bifallet med en brasklapp: "under 
förutsättning att det är SDP:s önskan art införlivas i SDR -  de har stämma innan $DR:s kongress".

I förbundsstyielsen yrkande 2017 noteras bl a: "Det är upp till SDP och dess medlemmar att avgöra 
om organisationen ska avvecklas och införliva sitt arbete med äldretrågor inom SDR. Om SDP är 
intresserade av att gå in i SDRrs organisation är SDR öppna för en sådan diskussion hur detta kan 
fungera på bästa sätt."

Malmö Dövas Pensionärsförening anser fortfarande att ett intressepolitiskt arbete fö r äldre 
teckenspråkiga döva och hörselskadade -  på nationell nivå -  med större tyngd och styrka kan föras 
inom Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).

Yngre SDR-medlemmar har säkert intresse fö r sina framtida och anhörigas tillgänglighetssituation 
inom äldreområdet och vill dö kunna påverka genom sin organisationstillhörighet på nationell nivå.

Alla äldre teckenspråkiga döva/hörselskadade medlemmar I Sveriges Dövas 
Pensionärsförbund (SDP) är ju ändå medlemmar i SDR. I de Nordiska länderna hanteras
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Bilaga 1, sid 2, fortsättning motion Malmö Dövas Pensionärsförening

åldrefrågorna inom respektive dövförbund. En liknande modell kan införas i Sverige,

Samtliga pensionärsförenlngar/sektioner för äldre teckenspråkiga döva/hörselskadade I 
landet är på olika sätt anslutna till sina lokala dövföreningar, som i sin tur är anslutna till 
SDR:s distrlktsförbund och SDR. Därmed är den representativa demokratin och 
påverkansmöjlighetema säkrade.

På lokalt plan utför pensionärsföreningar/sektioner och dovföreningar ett viktigt arbete 
med äldre teckenspråkiga döva/hörselskadade. Dels genom att erbjuda dern en rik social 
samvaro med olika aktiviteter samt information om förebyggande av 
ohälsa och dels genom intresse-politiskt aibele Ullsammans med dövföreningen mot 
ansvariga i den kommun de vistas i .

Organisationsstrukturen och den representativa demokratin Inom 5DP och de anslutna lokala 
pensionärsföreningar är Inte korrekt upplagt när SDP är ett självständigt förbund

1. Normalt ska ett förbund ha egna föreningsmedlemmar som har stadgar och styrelse.
2. Noi mall ska pensionärsförbundets stadgat vai a överensstämmande metl lokala 

pensionärsföreningar som är anslutna till förbundet.
3. Normalt så sker en representativ demokrati genom att föreningens medlemmar beslutar hur 

förbundet ska arbeta -  genom motioner och prövning av förbundets arbete vid 
förbundsstämma.

<1. Normalt så beslutar lokala pensionärsföreningar om medlemsavgiften till föreningen och att 
föreningen betalar årsavgift (beslutad vid förbundsstämman) till förbundet -  alternativt att 
föreningar vid en förbundsstämma beslutat om en cenlnal mediemshantering Inom det 
självständiga förbundet.

Idag ingår förbundsavgiften (medlemsavgiften till SDP) i den medlemsavgift som betalas till SDR 
oavsett om man vill eller Inte vill vara medlem hos SDP

Medlemsavgiften till SDP är inte frivillig -  men man kan meddela dövföreningen att man inte 
vill vara medlem hos SDP -  och då behåller dövföreningen SDP-avgiften. Det är Inte alla SDR- 
nredlemmar som fyllt 65, som vet att de automatiski blir medlemmar hos SDP, De flesta 
känner inte heller till att man kan meddela dövföreningen eller SDR att de inte vill vara 
medlem hos SDP.

Ur SDP:s stadgar:

§ S. Medlemskap
Mom 1 Alla som uppbär pension, kan bli medlemmar i förbundets pensionärsföreningar. Person, som 
är gift eller sambo med medlem, kan bevillas medlemskap, även om hon/han inte är pensionär 
Pensionär/anhorig blir medlem i närmaste pensionärsförening, men har rätt att välja annan förening.

Mom 3
I de fall medlemsunderlaget ej räcker för att bilda en pensionärsförening kan pensionärer från flera 
dövföreningar på rimligt avstånd från varandra gå ihop och bilda en förening på regional nivå.
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Bilaga nr 1, sid 3, fortsättning motion Malmö Dövas Pensionärsförening

Kommentar til l mom 1 och 3: Det finns dövföreningar som inte har en pensionärsförening och 
då ska en närliggande dövförening med pensionärsförening räkna med a tt ta emot äldre (65+) 
SDR-medlemmar. Årsavgiften (50 kr) t i l l  SDP betalas då autom atiskt från den dövförening som 
den äldre (65+) är medlem hos. Det känns inte rätt. Det är inte logiskt.
Ett exempel är att en närliggande dövförening med pensionärsförening i en annan 
kommun inte kan arbeta fö r  äldre döva i en kommun dar de inte bor i (beroende på 
hur stadgar är formulerade) och inte heller kan få  kommunala bidrog för.

Mom 4
Medlemskap för pensionärsförening beviljas av förbundsstyrelsen. Medlemskapet gäller från den dag 
förbundsstyrelsen beviljat pensionärsförenings inträde.

Kommentar t ill mom 4: Det är den lokala pensionärsföreningen som beslutar om medlemskap fö r  
enskilda. Förbundet (SDP) beslutar om medlemskap fö r  lokala pensionärsföreningar. Därför fungerar 
inte modellen a tt samtliga 65 + medlemmar hos SDR automatiskt blir medlemmar hos SDP (50 kr till 
5DP).

Yrkande:
Malmö Dövas Pensionärsförening föreslår att förbundsstämman beslutar 

att Sveriges Dövas Pensionärsförbund upplöses

att Sveriges Dövas Riksförbund ska arbeta för samtliga teckenspråkiga döva/hörselskadade -
oavsett ålder.

att Sveriges Dövas Riksförbund skapar en resurs, arbetsgrupp eller e tt råd bestående av kunniga 
seniorer som bistår SDR i äidrefrågor.

{Upplösning av Sveriges Dövas Pensionärsförbund 
Vi åberopar SDP:s stadgar från 2017:
§ 15. Förbundets upplösning
För att upplösa förbundet krävs beslut på två efter varandra följande förbundsmöten varav det ena 
ska var en ordinarie förbundsstämma. Beslut fattas med 2/3-delars majoritet.
Om förbundet upplöses tillfaller alla tillgångar och handlingar Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) för 
att användas i arbetet med äldrefrågor.)

Malmö 2020-11-25

Styrelsen för Malmö Dövas Pensionärsförening genom

Veronica Larsson, ordförande
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