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                                     VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

                   för 

                  Sveriges Dövas Pensionärsförbund 

                  1 januari 2018 – 31 december 2018 

 

Inledning: 

Förbundsstyrelsen för Sveriges Dövas Pensionärsförbund / SDP / lämnar härmed sin 
verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2018. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Styrelsens sammansättning: 

Ordförande:  Kerstin Kjellberg                                           Malmö 

Vice ordförande: Thyra Lindström                    Härnösand 

Sekreterare:  Johnny Slotts                     Örebro     

Ledamöter:  Ingvar Edwall                     Leksand 

  Inga-Britt Andersson                     Örebro 

Styrelsemöten: 

Styrelsen har under år 2018 haft fyra styrelsemöten. Samtliga är protokollförda. 

Revisor: 

Stig Kjellberg                       Leksand 

Revisorsersättare: 

Tord Lind                       Malmö 

Valberedning: 

Inger Brodin  sammankallande                    Kävlinge 

Ann-Marie Wikström                      Malmö 

Conny Larsson                      Örebro              

Firmatecknare: 

Kerstin Kjellberg                      Malmö   

Ingvar Edwall                       Leksand  
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Styrelsens ansvarsområden: 

Intressepolitik: Kerstin Kjellberg och Ingvar Edwall 

Kultur:  Thyra Lindström 

Kursverksamhet: Ingvar Edwall och Thyra Lindström 

Information:                         Kerstin Kjellberg  

Sociala medier: Inga-Britt Andersson 

Dövas Tidning: Kerstin Kjellberg 

Hemsidan:  Thyra Lindström 

Myndighetskontakter:         Kerstin Kjellberg och Ingvar Edwall 

Medlemsansvariga: Ingvar Edwall och Inga-Britt Andersson 

Ekonomiansvarig: Ingvar Edwall 

Arkivansvarig: Ingvar Edwall 

Projekt/Kartläggningar: Hela styrelsen 

Representation: 

- Kerstin Kjellberg har varit  adjungerad till SDR:s styrelsemöten i januari, april, 
september, oktober och december, 

- Inga-Britt Andersson var adjungerad till SDR:s styrelsemöte 1 juni samt förbundets 
representant på SDR:s förbundsmöte 2-3 juni. 

- Kerstin Kjellberg och Thyra Lindström deltog i Ordförandegruppens möte den 15 
februari. Kerstin deltog även den 18 september.  

- Kerstin Kjellberg representerade förbundet på Stockholms Dövas Förenings 150-års 
jubileum den 5 maj.  

- Kerstin Kjellberg representerade förbundet under Malmö Dövas Pensionärsförenings 
Kulturdagar, Höllviken, den 21-23 maj.  

- Kerstin Kjellberg representerade förbundet vid förbundets fd ordförande Lars-Åke 
Wikströms begravning den 29 maj i Ystad.  

- Nästan hela styrelsen deltog i Kulturdagarna i Linköping den 25 – 28 juni. 
- Thyra Lindström representerade förbundet vid förbundets fd kassör Karl-Gösta 

Sjöbergs begravning i Öjebyn den 27 augusti. 
- Kerstin Kjellberg och Ingvar Edwall deltog i Nordiska Dövas Äldremöte, Köpenhamn, 

den 3 – 5 september. 
- Thyra Lindström representerade förbundet på Sveriges Dövhistoriska Sällskapet / 

SDHS/:s årsmöte den 6 november. 
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Övriga uppdrag: 

- Kerstin Kjellberg träffade den 27 mars Tobias Palmkvist för att diskutera 
kartläggningen av Äldreboenden. Kerstin träffade även Lisa Åström i samband med 
SDR:s styrelsemöte i september för fortsatta diskussioner. 

- Ingvar Edwall deltog den 7 november i ett möte om SDR:s Likabehandlingsplan.   
Inga-Britt Andersson deltog den 1 december i ett möte om det nya 
medlemshanteringssystemet. Mötet hölls i Örebro. 

- Ingvar Edwall och Inga-Britt Andersson träffade  Jenny Ek och Pontus Degsell den 29 
oktober för att diskutera ang medlemshanteringen.  

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. 

Samrådsgruppen har inte haft något möte under året. 

Arbetsgruppen SDP/SDR 

Arbetsgruppen är en tillfällig grupp, som har arbetat med att ta 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 Isabella Hagnell SDR, samt Tord Lind som representant för SDP:s 
föreningar/sektioner. 

Gruppen har inte haft något möte under året. Ett avtal ska läggas fram på stämman 2019. 

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 669 medlemmar. 

Stockholms läns Dövas Pensionärsförening  199                       
Göteborgs Dövas Pensionärsförening     85                   
Örebro Dövas Pensionärsförening     73                             
Malmö Dövas Pensionärsförening     66                              
Skånes Dövas Pensionärsförening     57                            
Dalarnas Dövas Pensionärsklubb     29             
Uppsala Läns Pensionärsförening     31   
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Gävleborgs Läns Dövas Pensionärssektion    20                                
Borås Dövas Pensionärsförening     17                     
Härnösands Dövas Förenings Pensionärssektion    13                     
Medelpads Dövas Förenings Pensionärssektion    12   
Norrbottens Dövas Pensionärssektion                      ( vilande sen år 2014) 

Övriga föreningar:                                                                                                                   
Trollhättans Dövas Förening              35                                 
Dövas Förening i Norrköping          8 

Antal medlemmar:                            

12 pensionärsföreningar/sektioner/klubbar och två dövföreningar 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 relativt tillförlitliga. Förbundet får då en 
överblick över i vilka kommuner det finns medlemmar. 

Besök hos föreningar och sektioner 

Stig Kjellberg, Leksand, representerade förbundet på Göteborgs Dövas Pensionärsförenings 
extra årsmöte, eftersom ingen i förbundsstyrelsen hade möjlighet att delta. 

Johnny Slotts har vid besök i Vätterbygdens Dövas förening informerat om förbundet och 
fördelarna med att vara medlem. 

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. SDP:s ekonomi har varit ganska god under året, då förbundet 
har fått fondbidrag. 

Många medlemmar gav ett bidrag till förbundet i samband med Karl-Gösta Sjöbergs 
begravning. 

Administration 

Förbundets säte är i Leksand.                                

SDR skötte enligt avtal administrationen. 

Förbundet får använda SDR:s konferensrum till sina sammanträden. 

Tolktjänst 

Förbundet har under året beviljats Rikstolktjänst /RTT/.   
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Information 

Förbundet har i första hand informerat via hemsidan som blev färdig under året. 

Information har funnits på förbundets sida ”Seniornytt” i Dövas Tidning. I vissa fall har 
utskick gjorts till alla föreningar/sektioner. 

Informationen har bl a 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 2017 – 2019 och genomfört 
flera viktiga punkter. 

Samtliga inkomna motioner till förbundsstämman 2017 har åtgärdats. 

Medlemshanteringen 

SDR:s kongress 2017 godkände förslaget till medlemshantering. 65+ blir automatiskt medlem 
och SDR för över förbundsavgiften på 50:- till förbundet. Styrelsen arbetar vidare med frågan 
om medlemskap för personer under 65 år.           

Förbundets medlemsansvariga, Ingvar Edwall och Inga-Britt Andersson, har under året 
deltagit i SDR:s informationsträffar och möten om den nya medlemshanteringen. 

Hemsidan. 

Thyra Lindström ansvarar för Hemsidan. 

Uppdateringen av förbundets hemsida är nu färdig. Ulf Nilsson. Stockholms Dövas förening, 
hjälper till med att hålla sidan uppdaterad. Vi hoppas att under kommande år få in fler 
bidrag från medlemmarna.  
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Dövas Tidning 

Kerstin Kjellberg ansvarar för Dövas Tidning. 

Förbundet har nu en egen sida, Seniornytt, i Dövas Tidning. Vår förhoppning är att i  

framtiden få ytterligare en sida. Enligt önskemål från medlemmar har texten på sidan 
Seniornytt blivit större fr o m nummer 6/2018.  

Facebook   

Inga-Britt Andersson ansvarar för information genom Facebook. Detta har vunnit stor 
genomslagskraft.                                                              

Stadgerevidering 

En revidering av förbundets normalstadgar påbörjades under året. 

Uppföljning av inkomna motioner                        

En motion från Malmö Dövas Pensionärsförening yrkade på en Egen sida för förbundet i 
Dövas Tidning. Sidan Seniornytt infördes i Dövas Tidning fr o m nummer 1/2018.  
    

Örebro Dövas Pensionärsförening yrkade i en motion på Förtur hos läkare för teckenspråkiga 
som drabbas av ögonsjukdom. En kartläggning över bestämmelserna i landstingen  har gjorts 
under året och resultatet kommer att presenteras på stämman 2019. 

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 hörselskade/dövorganisationer i 
Ordförandegruppen.             

Samverkan och utbyte av erfarenheter med övriga Nordiska pensionärsorganisationer. 

Kerstin Kjellberg och Ingvar Edwall deltog i Nordiska Dövas Äldremöte, som anordnades i 
Köpenhamn av Danmarks dövförbund. 

Deltagande i SDR:s förbundsmöte 

Inga-Britt Andersson representerade förbundet på SDR:s förbundsmöte. 

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 hemtjänsten. 
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Förbundet har också fört fram behovet av äldrevägledare. En annan viktig fråga som 
diskuterats är samarbete över kommungränserna. 

Verksamhet 

Förbundet påbörjade under året tillsammans med SDR en Kartläggning om äldreboenden 
och hemtjänst för döva i Sverige. Den ska visa om förhållandena har förbättrats, är desamma 
eller möjligtvis har försämrats sedan förra kartläggningen.                                                             

En undersökning av landstingens rutiner då det gäller att ge teckenspråkiga förtur hos läkare 
vid ögonsjukdom genomfördes. Alla landsting kontaktades. Resultatet kommer att redovisas 
under 2019. 

Förbundet har även lyft fram frågan om äldres teckenspråk. Det har visat sig, att yngre 
personer har svårigheter att förstå detta och missförstånd har ofta uppstått. Förbundet 
kommer att arbeta vidare med detta. 

En Väntjänst inom förbundet liknande den som finns i Danmark har också diskuterats och 
beslut har tagits om att försöka skapa något liknande i Sverige. En sådan har tidigare funnits 
på ett par ställen för många år sedan, men har upphört av okända skäl.  
   

Möten/Arrangemang 

Nordiska Dövas Äldremöte. Danmark  

Nordiska Dövas Äldremöte anordnades av Danske Døves Landsforbund och hölls i deras 
lokaler i Köpenhamn den 3 – 5 september. 

Kerstin Kjellberg och Ingvar Edwall representerade förbundet.                      

Varje land avgav en rapport om situationen för äldre 
döva i respektive land. Det blev många frågor att 
diskutera. 

Visioner inför framtiden togs också upp. I alla de 
nordiska länderna kämpar man för äldre dövas rätt till 
teckenspråk på äldreboenden och i hemtjänsten. 
Äldre döva ska också ha rätt till att få samma 
information som hörande fast på teckenspråk. Det 
sociala umgänget är viktigt och äldre döva ska ha rätt 
att träffas och umgås på teckenspråk.  Äldre döva som bor ensamma eller isolerade måste 
ges möjlighet att behålla kontakten med andra döva.  Kontakten kan ske via bildtelefon eller 
genom en Väntjänst. Äldre döva i de nordiska länderna ska ha rätt att automatiskt få tolk när 
de ska besöka sjukhus eller annan vårdinrättning. 

I programmet ingick även ett besök på ett äldreboende samt en kanaltur och avskedsmiddag 
på Tivoli.  
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Nästa Nordiska Dövas Äldremöte kommer att hållas i Sverige 2020. 

Kulturdagar i Linköping 

Linköpings Dövas förening var värd för SDP:s 
Kulturdagar den 25 – 28 juni. Omkring 47 
pensionärer från hela Sverige deltog i de intensiva 
och varma dagarna,  Programmet var intressant och 
innehöll mycket kultur och historia. Första dagen var 
det en guidad vandring i gamla Linköping med sina 
trähus och minnesmärken, Det fanns även möjlighet 
att shoppa och titta på hantverk. Cloetta 
chokladfabrik har en butik i  inom området så det 
blev en del godisköp. 

Deltagarna bodde på hotell Ekoxen, som ligger centralt i staden.          

Deltagarna fick information av Monica Sjösten från PRO, Mikael Sanfridsson från  
kommunens äldrenämnd samt Annika Wiklund från kommunens Dövteam. Isabel Engwall 
höll en föreläsning om ”13 kvinnor i tystnadens Sverige”. 

En dag besöktes Flygvapenmuseet utanför Linköping.  Vi hade en fantastisk guide, Fredrik, 
som berättade och informerade på teckenspråk. Det var både intressant och spännande. 
Efter besöket fortsatte vi till Bergslussarna, där många båtar passerar genom Göta och Kinda 
kanal.    

En kväll stod Stå-uppkomikern Jamilla Ouahid för underhållningen. Hon skämtade om 
pensionärer.  Ordet ” pensionärer” betyder bl a ” daglediga” enligt Google.   
                                                                                                                                        
Sista dagen blev det en promenad till Slotts- och Domkyrkomuseet. Där blev det en 
rundvandring och guidad visning av slottet och domkyrkan. Veckan avslutades med lunch i 
Kulturhuset. 

Dagarna var välplanerade och vi tackar Linköpings Dövas förening. 

Detta var den 16:e gången som Sveriges Dövas Pensionärs/ Kulturdagar anordnades.   

Tidigare arrangemangen av Sveriges Dövas Pensionärs/Kulturdagar har hållits på följande 
platser: Stockholm år 1988, Örebro år 1990, Malmö år 1992, Härnösand år 1994, 
Östergötland DPF år 1996, Blekinge/ Ronneby år 1998, Sundsvall år 2000, Leksand år 2002, 
Malmö år 2004, Uppsala år 2006, Göteborg/ Solhem år 2008, Leksand år 2010, Jönköping år 
2012, Härnösand år 2014, Stockholm år 2016 och så Linköping år 2018. 

Projekt: 

Förbundet fick under året inbjudan att delta i två projekt vilket vi tycker är positivt. Det ena 
projektet ska drivas av Dramaski och handlar om IT-utbildning för äldre. Vi väntar på att 
Post- och Telestyrelsen (PTS) ska bevilja medel. 
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