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Förord 

Ett historiskt år för oss!  
Jubileumsåret 2018 har varit ett historiskt år för Stockholms 
Dövas Förening (SDF) där vi fått möjligheten att fira 
föreningens 150-årsjubileum vid många olika tillfällen, vid 
stora som små tillfällen.

Om vi tittar tillbaka till 10 januari, startskottet för jubileumsåret då 
jubileumsminglet arrangerades, minns jag när jag stod och presenterade 
jubileumsprogrammet inför många närvarande personer som var fulla 
med förväntan inför det kommande jubileumsåret. Det känns fint för mig 
att denna kväll fick äran att påbörja jubileumsåret, och det är ett minne 
som jag kommer att bära med mig. 

Vi fick en större inblick på hur det kunde vara förr i tiden genom att 
utforska och läsa av den fina tidslinjetavlan som sattes upp på väggen i 
Dövas Hus. Under årets sista föreningsmöte önskade medlemmarna att 
den uppskattade tidslinjetavlan skulle hängas kvar på väggen och bevaras 
för framtiden vilket tyder tydligt på tavlans värde och den kunskapslyft 
tidslinjetavlan gett oss.

Föreningen har under jubileumsåret lagt upp 52 videoklipp med 
hashtaggen #minnsdusdf och även 52 videoklipp med hasttaggen 
#jagminnssdf under året på sociala medier. I den första samlingen av 
videoklippen fick vi mer information och kunskap om vad som hänt 
under de 150 åren som SDF funnits och den senare samlingen innehöll 
medlemmarnas egna minnen från olika SDF-sammanhang. Det var 
intressant information och massa olika fina minnen! Dessa filmer kan nu 
hittas på vår jubileumshemsida, www.sdf150.se.

Årets höjdpunkt var naturligtvis jubileumsdagarna som avslutades med en 
fin och minnesvärd jubileumsbankett i Blå hallen, Stockholms stadshus. 
Över 850 personer kom under jubileumsdagarna. 

Årets största fest var absolut Dövas Dag som SDF arrangerade på 
Östersjön. Vi var över 1500 personer som åkte på kryssningen till 
Helsingfors. Det blev absolut tidernas succé och hittills det största Dövas 
dag-arrangemanget som SDF kan vara stolt över. 

150-årsjubileumet har genomsyrat föreningens verksamhet under året 
men föreningen har även lyckats bedriva ordinarie verksamhet under året. 
Om det kan ni läsa i denna verksamhetsberättelse för året 2018.

Jag vill i egenskap som ordförande för Stockholms Dövas 
Förening, rikta ett stort tack till SDF:s anställda, 
styrelsen, arbetsgrupper och medlemmar som har 
gjort år 2018 till ett minnesvärt år för oss alla! 

Joakim Hagelin Adeby 
Ordförande
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Medlemskap
Medlemsavgifter 2018

SDF är ansluten till  
Sveriges Dövas Riksförbund 

SDF är andelsägare hos
Carlborgsons gårds ekonomiska förening/
Västanviks folkhögskola

Sektioner under SDF: 
Familjeklubben Näckrosen
Familjeklubben Snoken för döva barn
Internationella sektionen 
Sportfiskeklubben Strömmen
Södertörnsektionen 

Självständiga närstående föreningar: 
Dövas Kvinnoförening i Stockholm
Idrottsklubben Hephata 
Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening 
Stockholms Dövas Ungdomsråd

SDF är medlem hos: 
Riksteatern
ABF Stockholm 
ABF Stockholms län
Föreningens Slakthusområdets Företag
Forum – Kvinnor och funktionshinder
HSO Stockholms län
HSO Stockholms stad
Svenska Dövidrottsförbundet
Sveriges Dövhistoriska Sällskap 
Sveriges Teckenspråkstolkars Förening
Föreningen Pär Aron Borgs vänner

Medlemsantal 
2018 2017 Förändring
Fullvärdiga medlemmar                 
1084 1040 44
Stödmedlemmar                                  
46 46 0
Totalt                                                 
1130 1086 44

Av de fullvärdiga 
medlemmarna år 2018 var 
881 personer döva.

881 
döva1130 46

2
0

18

461086 847 
döva

2
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200 kr
Barn/ungdom 

0-19 år

400 kr
Vuxen 

20-64 år

400 kr
Ålderspensionär 
65 år och uppåt

800 kr
Familj med två föräldrar med 

barn/ungdom t.o.m 19 år

400 kr
Familj med en förälder med 

barn/ungdom t.o.m 19 år

200 kr
Stödmedlem 

Enskild stödmedlem som är hörande (t.ex. anhöriga eller tolkar)  
eller döva som bor utomlands 

I medlemsavgiften 
har förbundsavgiften 
till Sveriges Dövas 
Riksförbund (SDR) ingått. 
Från september månad 
har det varit möjligt för 
nya medlemmar att bli 
medlem till reducerat 
pris fram till årets slut. För 
medlemmar mellan 6 och 
30 år har även medlemskap 
hos Stockholms Dövas 
Ungdomsråd (SDUR) 
och Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund ingått 
i medlemsavgiften. För 
medlemmar över 65 år 
har även medlemskap hos 
Stockholm läns Dövas 
Pensionärsförening 
och Sveriges Dövas 
Pensionärsförbund ingått i 
medlemsavgiften.

+44

1040

1084
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150 års jubileum 
Det har varit ett speciellt år för Stockholms Dövas Förening. Föreningen firade 
150 år som uppmärksammats med särskilt jubileumsårsprogram med flera olika 
delarrangemang. Dessa delarrangemang har också lyft upp teckenspråkets 
betydelse och historia genom ett rikt föreningsliv, då föreningen är Sveriges äldsta 
funktionshinderförening och även Sveriges äldsta dövförening. Föreningen har erbjudit 
ett jubileumsprogram med flera programpunkter som nått så många som möjligt.

Jubileumsåret började med ett firande med en 
jubileumsmingel på Dövas Hus. Den 10 
januari öppnade verksamhetslokalen 
för alla. SDF ville fira med alla 
medlemmar och presenterade årets 
jubileumsprogram. 
SDF har under året genomfört 
sju historiska föreläsningar 
i verksamhetslokalen. Fyra 
historiska stadsvandringar 
genomfördes också. 
Vandringarna startades vid 
gamla Manillaskolan och 
avslutades vid SDF:s nuvarande 
lokaler på Palmfeltsvägen vid 
Globen. 

I samband med SDF:s årsmöte 
genomfördes en fantastisk föreläsning 
av Agneta Pleijel som är barnbarnsbarn till 
Albert Berg, en av grundarna till SDF. Hon berättade om 
Alberts liv, hans resor, studier och insatser för närvarande 
medlemmar.

Föreningen har samlat ihop många spännande berättelser 
om olika händelser och milstolpar från historien. 
Medlemmar har också lämnat in bidrag, de fick berätta 
vad de minns med SDF. Alla Minns du SDF och Jag minns 
SDF filmerna finns på jubileumshemsidan,  
www.sdf150.se.

Jubileumsdagarna påbörjades onsdagen den 2 maj med 
besök från dagliga verksamheter. Torsdagen den 3 maj 
var dagen då SDF fyllde 150 år. Dagen började med 
besök från Manillaskolan på Dövas Hus. På kvällen 
samlades cirka 140 medlemmar. SDF:s ordförande Joakim 
Hagelin Adeby höll ett tal och efteråt bjöds det på tårta 
och kaffe. Besökarna fick gå runt och se på den fina 
historiska utställningen samt tavlor av Albert Berg som 
fanns upphängda i verksamhetslokalen. Fredagen den 4 
maj var det ett symposium för att lyfta upp föreningens 
fantastiska historia och även lyfta upp teckenspråkets 
betydelse och historia samt vilket ansvar det innebär 
för det offentliga. Målgruppen bestod av myndigheter, 
politiker och närstående organisationer. Symposiet 
öppnades med ett välkomsttal av ordföranden Joakim 
Hagelin Adeby och därefter var det inledningstal från Ella 
Bohlin, Barn- och äldrelandstingsråd (KD). På kvällen 
arrangerades det ett stort födelsedagskalas på Dövas Hus 
där alla var välkomna. Föreningen fick under dagarna 

många fina presenter, bland annat en stor betongkruka 
med handgjorde blommor från Manillaskolan och 

Manillaskolans elevråd.

Som avslutning på jubileumsdagarna 
hölls en jubileumsgala i Blå hallen, 

Stockholms stadshus lördagen 
den 5 maj. Hela 346 gäster deltog 
och delade denna oförglömliga 
kväll med flera olika slags 
underhållning. Bland annat 
hedrade föreningen Frithiof 
Carlbom postumt genom att dela 

ut utmärkelsen hedersmedlem 
då han var en av tre som grundade 

föreningen år 1868. 

Inför nationaldagsfirandet hade SDF 
ansökt för att få en fana för att uppmärksamma 

föreningens 150-årssjubileum och föreningen 
tilldelades en fana i samband med nationaldagsfirandet på 
Skansen.
Programmet började med att blomsterbarnen välkomnade 
kungafamiljen och ett av dem var SDF:s Elsa Lundström 
som gav Drottningen Silvia en blombukett. Programmet 
följdes av Nationaldagens historia och varför den firas 
samt uppträdande med sång och dans. Därefter var det 
dags för utdelningen av fanor av Kungen Carl XVI Gustaf. 
SDF som kom som nr 9 i ordningen med följande fina 
presentation: ”Stockholms Dövas Förening, Sveriges äldsta 
funktionsrättsförening som fyller 150 år i år.”

I samband med att SDF emottog fanan så erbjöds SDF 
att även delta på riksdagens öppnande den 25 september 
genom att stå där och välkomna alla till öppnandet.

Föreningen ville även i samband med jubileumsåret 
anordna en minnesfylld Dövas Dag-helg med stor 
gemenskap. Det blev en kryssning ute på Östersjön, en 
succéresa med cirka 1500 deltagare. Programmet under 
helgen var fullspäckat med olika aktiviteter för alla åldrar. 

Avslutningsminglet skedde på Dövas Hus den 19 
december där det bjöds på tillbakablickar från året med 
bild- och filmvisning. En Jeopardytävling arrangerades 
under kvällen med föreningens historia som tema med 
Hanna Sejlitz, Ola Lundström och Laith Foad Fathulla 
som tävlingsdeltagare. Laith vann tävlingen. Minglet var 
en fin avslutning på jubileumsåret och föreningens alla 
fantastiska arrangemang som genomfördes under år 2018.
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Verksamhet
SDF bedriver olika slags aktiviteter i teckenspråksmiljö och har under 

året strävat efter ett bra och varierande programutbud.

Onsdagskvällar
SDF har haft öppet på onsdagskvällar på Dövas Hus där 
varierade program erbjudits. Följande programinnehåll 
har varit aktuella under året; föreläsningar, 
intressepolitikstema, informationskvällar, möten och 
socialsamvaro.

Sju historiska föreläsningar genomfördes. Föreläsningarna 
handlade om SDF:s bildande, kvinnor inom SDF, Dövas 
guldålder under 1800-talet, persontecken, döva pionjärer 
inom utbildning, dövungdomsrörelsens 50 år samt 
Solbacken.

Under året arrangerades fem kvällar med 
intressepolitikstema som lyfte tolksituationen, döva barns 
start i livet samt valet 2018 och även dövrörelsen.

Elva informationskvällar genomfördes. Dessa handlade 
bland annat om plump, skolmuseum, Tyst Teater, 
beredskap vid katastrofläge, egen biodling, dövfattigdom, 
tekniska hjälpmedel, dövkultur och döva tolkar.

Åtta tillfällen med socialsamvaro ägde rum under året 
med bland annat filmvisning, påsk, höst, halloween, och 
glögg som teman.

Sommarprogram
SDF har genomfört olika slags sommaraktiviteter bland 
annat 6 juni på Skansen, VM i fotboll på Dövas Hus, 
tredagars gruppresa till Visby, dagsvandring i Roslagsleden 
och båtutflykt Djurgården runt med guide.

Pubverksamhet
Under året har pubaftnar genomförts med mellan 
60–150 gäster per gång. Teman under detta år har varit; 
Japansk afton med sumo, 150 år födelsedagsfest med tält, 
sommarafton och 1800 tals maskerad. Även plump- och 
pokerturneringar samt två Afterwork med fråge-quiz med 
Kahoot har genomförts. SDF har även hyrt ut lokalen till 
privata fester där våra egna utbildade döva pubpersonal 
arbetat.                              

Teckenspråkets dag
SDF firade 37:e teckenspråkets dag tillsammans med 
SDUR på fritidsgården DUKiS med ansiktsmålning, 
aktiviteter. SDUR:s fina maskot Pelikan Pelle kom också 
på besök. Albert Berg utmärkelse år 2017 delades ut till 
Lena Toyer, frisörska på Balayage Stockholm.

Döv+  
SDF har under 2018 
i samarbete med 
SDUR arrangerat olika 
slags verksamhet till 
målgruppen döva med 
kognitiva funktionsvariationer 
ungefär en gång per månad. 
Vid årets start ordnades en 
diskussionskväll med målgruppen 
där målgruppens önskemål och 
förväntningar lyftes eftersom intresset avtagit 
under året 2017 (då DU-träffar arrangerades på 
Dövas Hus under dagtid). 
Under diskussionskvällen informerade SDF och SDUR att 
satsningen nu istället låg på Döv+ och aktiviteterna mest 
skulle infalla på helgdagar. 
Under året har Döv+ bland annat spelat minigolf, haft 
middag & spelkväll på Mall of Scandinavia, middag på 
Rollers & Bowlers, närvarat vid luciafirande hos lokala 
idrottsklubben IK Hephata m.fl. 
Isabella Karmgård och Kristina Bengtsson har fungerat 
som ledare.  

Verksamhet på dagtid
SDF har under hösten erbjudit två olika verksamheter 
på dagtid, kultur&hälsa-träffar på onsdagar 13.00-
16.30 och babycafé på torsdagar 10.00-13.00. Innehållet 
i kultur&hälsa-träffar har varit varierande som t.ex. 
föreläsningar, promenad och besöka olika sevärdheter. 
Babycaféet har erbjudit föräldralediga med bebis 
möjligheten att umgås och ge varandra stöd och tips.

#metoo och likabehandlingsplan
SDF har under året haft dialog med sektionerna 
och närstående föreningar gällande #metoo och 
likabehandlingsplan. SDF har en representant genom 
Henrik Sundqvist i SDR:s likabehandlingsplansarbete.
SDR arrangerade en workshop i mitten av november 
där alla föreningar kunde delta och diskutera hur ett 
likabehandlingsarbete ska se ut och vad det ska innehålla.
SDF har även under året tillsammans med SDUR 
arrangerat en killmiddag med material från Make Equal. 
Under middagen diskuterades #metoo och vad man som 
kille ska tänka på. Totalt kom cirka 30 killar. 
SDF hade även samarbete med #SLÅDÖVÖRATTILL 
som under våren arrangerade #BYSS forumdag på 
ABF-huset för endast kvinnor och icke-män samt en 
uppläsningskväll på Dövas Hus som var öppet för alla.
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Övrig verksamhet
Under året har SDF även bland annat arrangerat 
Wattenfestival (läger för döva personer med kognitiva 
funktionsvariationer) på Ängsholmen och julbord för 
medlemmar. 

Internationella kvinnodagen som skedde på DUKiS 
arrangerades av TDU-arbetsgruppen, som uppkom efter 
projektet Tredubbelt utsatt avslutats 2017. Arbetsgruppen 
har under året bestått av representanter från SDF, SDUR, 
Dövas Kvinnoförening i Stockholm och Internationella 
sektionen. En kortfilm om varför det är viktigt att vi 
uppmärksammar kvinnodagen visades under kvällen och 
det blev heta stolen med två kvinnor där de berättade om 
sina upplevelser i dagens samhälle. 

SDF har två verksamhetsgrupper; Spelgruppen och 
Släktforskningsgruppen. Spelgruppen har under 
året arrangerat turneringar och även avslutning med 
båtkryssning. Släktforskningsgruppen har haft sina träffar/
kurser under några helger under året.

Adventpyssel en söndag i december arrangerades med 
pepparkakshusbygge som tema. Till adventpysslet kom 
många familjer kom och det blev en lyckad dag.

Kulturell verksamhet
Teaterverksamhet
SDF har arrangerat Riksteaterns Tyst 
Teaters uppsättning av Parismiddagen den 
13 maj och Superhjältar den 19 oktober 
och även fungerat som medarrangör till 
den norska gästföreställningen Gråtande 
händer den 31 augusti och 1 september. 
Två skolföreställningar av Tyst Teaters 
föreställningar på dagtid har SDF också 
arrangerat.

Dövfilmfestival 
Dövfilmfestivalen på Bio Zita ägde rum 
23–24 november. Fredagen bjöd på 
långfilmen Wonderstruck och medföljande 
diskussion direkt efter filmen. Diskussionen 
leddes av en moderator. Lördagen bjöd på 
två dokumentärfilmer, fem kortfilmer samt 
en långfilm. Efter filmvisningarna minglade 
gäster på Man in the Moon på Tegnergatan. 
Arbetsgruppen har bestått av Gunilla 
Wågström Lundqvist, Ylva Björklund, Isabel 
Engwall och Paulina Wlostowski (adj.).
 
Traditionellt firande
SDF anordnade gemensamt firande under 
valborgsmässoafton, midsommarafton, 
lucia och julafton.

Kursverksamhet
SDF har arrangerat följande kurser:
Kurs i aktie med Gustav Wahlgren – 20 
deltagare
Prova på att dreja (keramik) på Tolvan i 
Globen – 5 deltagare
Kurs i ASL (American Sign Language) med 
Kitty Elofsson – 7 deltagare
Kurs i skäggvård på kvällstid med Nenad 
Vukasin från Ginko Barbers – 10 deltagare
Instruktionskurs på hur en träningsapp på 
teckenspråk fungerar på kvällstid med Cissi 
Ferm, Shape UP – 19 deltagare 

SDF har under året erbjudit skräddarsydda 
teckenspråkskurser hos en gruppbostad 
som ville fortbilda sin personal i teckenspråk.
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Möten
Årsmöte
SDF genomförde sitt 150:e årsmöte på ABF-huset, 
Sveavägen 41, den 17:e mars. 96 röstberättigade 
medlemmar var på plats. Elsa Brunemalm var 
årsmötesordförande och Henrik Sundqvist 
årsmötessekreterare. Utmärkelsen Årets medlem 2017  
gick till Britt Karmgård. SDF fick även under dagen 
två nya hedersmedlemmar och dessa var Christina 
Malmström Karv och Anna Pop för deras insatser inom 
föreningen. 

Extra årsmöte
SDF genomförde extra årsmöte på grund av 
stadgeändringar som bordlades från årsmötet till 
onsdagen den 23 maj på Dövas Hus.

Föreningsmöten
Fyra föreningsmöten har genomförts under året. I snitt 
har ca 45 medlemmar kommit till föreningsmöten.

Sektionerna och närstående föreningar
Sektioner, klubbar och närstående föreningar har haft ett 
samverkansmöte den 18 januari och samverkansfest den 
7 september. På träffarna diskuterades bland annat årets 
verksamhet och lokalbokningar samt hur #metoo-arbetet 
kan utvecklas gemensamt. 
Sektionerna har haft möjlighet att söka pengar från SDF 
vid två tillfällen under året till respektive verksamhet. 
SDF har även arrangerat en informationskväll för 
sektioner den 11 oktober.
En ny sektion har under året tillkommit, Familjeklubben 
Snoken för döva barn, som tidigare varit vilande.
Sektionerna har under året även erbjudit ett rikt utbud av 
aktiviteter på Dövas Hus och andra platser.

Kommunikationskanaler
Teckentydaren
Teckentydaren är SDF:s medlemstidning 
som gavs ut åtta gånger under 2018 
och samtryckts med Stockholms Dövas 
Ungdomsråds medlemstidning HANDDUKiS. 
Medlemmarna har haft möjlighet att 
få Teckentydaren som webbtidning. 
Medlemmar med dövblindhet har fått 
möjlighet att få tidningen i Word-format. 
Ansvarig utgivare var Hans Rimberg. 
Redaktionen bestod under året av Magnus 
Nordström, Kaj Renner, Elsa Brunemalm, 
Ulf Nilsson Jörlemyr (adj.) och Paulina 
Wlostowski (adj.).

Hemsidan
SDF har informerat om sin verksamhet både 
på teckenspråk och i skrift på hemsidan. 
Information om vad som händer utanför 
dövföreningen har också funnits på 
hemsidan. 

Övriga informationskanaler
SDF har under året även spridit information 
på verksamhetslokalens digitala 
anslagstavla, Instagram och Facebook. Det 
finns en sluten Facebookgrupp för endast 
medlemmar. 
SDF har även en informationskanal – SDF 
Play – som visat inspelade teckenspråkiga 
föreläsningar eller teckenspråkiga artiklar. 
Under året använde föreningen 
kommunikationsplattformen Yammer, 
via Office 365, för intern kommunikation.
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Intressepolitiskt arbete
År 2018 har föreningen valt att satsa på flera områden gällande föreningens 
intressepolitiska arbete. Satsningen har skett i samråd med medlemmarna enligt 
beslut från verksamhetsplanen för år 2018;
”År 2018 kommer SDF att fokusera sig på två områden och det är att skapa 
teckenspråkigt servicecenter och se till att barn har rätt till en bra start i livet 
genom att få tillgång till teckenspråk. 
SDF kommer bevaka tolkupphandlingen och se till att kunna påverka 
upphandlingen till fördel för tolkanvändarna samt att det ska fungera för 
tolkföretagen att kunna erbjuda bra kvalité.
SDF kommer även bevaka valet 2018 och fokusera på länsövergripande sakfrågor.”

Vad har SDF gjort under året?
SDF har arrangerat intressepolitiska debattaftnar på 
Dövas Hus med olika teman som tex ”Tolksituationen 
i Stockholms län?”, ”Bra start i livet, vad innebär det för 
barn med hörselnedsättning?”, ”Vad kan Du göra för 
dövrörelsen” samt tillsammans med Stockholms Läns 
Pensionärsförening (SDLP) två tillfällen under dagtid 
angående äldrefrågor och profilboende för döva.

SDF har inom bra start i livet och utbildningsområden 
bevakat och hjälpt familjer kring placering till förskolor 
och även taxiresor för döva barn samt följt upp 
Manillaskolan och dess utveckling. 
SDF har en representant i Stockholms Stad 
utbildningsnämndens funktionshinderråd via HSO där vi 
lyft upp problematiken med skolskjuts. 

SDF har arbetat mycket med tolkfrågor under året, mest 
med att följa upp inför tolkupphandlingen och förarbete 
med SDUR och FSDB. Förfrågningar med olika frågor 
har även skickats ut till till alla tolkbolagen och dessa svar 
använts i SDF:s arbete.
Under slutet av året uppstod det en situation där 
tolkcentralen informerade att de på grund av den 
ekonomiska situationen skulle neka flertalet tolkuppdrag 
vilket innebar att det blev en reaktion från föreningens 
sida med skrivelser och det uppmärksammades även i 
media.

SDF har tillsammans med SDUR och SLDP bevakat 
valet 2018 genom att erbjuda medlemmarna tolkade 
valstugebesök vid tre tillfällen samt arrangerat valdebatt 
på Dövas Hus där sju politiker från sex partier deltog.
Avslutningsvis hade Dövas Hus öppet under valnatten där 
vi följde beräkningarna för både Sverige och Stockholms 
län.

SDF har under hösten skickat in förslag på representanter 
till funktionshinderrådet för mandatperioden 2019–2022. 
Förutom de platser SDF haft under året har föreningen 
skickat in ytterligare förslag på personer till 13 nya 
nämndplatser.

SDF har arrangerat en fortbildningskväll den 5 februari för 
styrelsen, berörda personal samt för SDF:s representanter i 
funktionshindersråden. SDF bjöd även in SDUR, SDR och 
SDUF till fortbildningen.
Johan Lindmark, syn- och hörselpedagog i Huddinge 
Kommun, föreläste om hur arbetet inom Huddinge 
kommun fungerar och vad SDF ska tänka på när vi vill 
förändra och påverka kommunernas arbete när det gäller 
insatser till döva och hörselskadade barn och familjer.

Inom äldrefrågor har SDF:s arbetsgrupp äldrefrågor 
träffats tre gånger under året och diskuterat aktuella 
äldrefrågor och gemensamt följt upp SDF:s arbete med 
frågorna. 
Arbetsgruppen har bestått av; Vineta Lyxell (SLDP), Sonja 
Seidlitz (SLDP), Ingela Jacobsson (FSDB), Kaj Renner 
(Seniorboendet), Britt Karmgård (t.om. oktober), Jonna 
Edlund (fr.om oktober), Johanna Mattsson och Henrik 
Sundqvist (ajd.).
SDF har under året följt upp Stockholm Stads 
äldreförvaltnings arbete när det gäller profilboende för 
döva och personer med dövblindhet. 
Glädjande så ansåg äldreförvaltningen i sin rapport 11 
december 2018 att det finns behov av ett omsorgsboende 
för döva och att det skall finnas döva och teckenspråkiga 
personal. Äldreförvaltningen har även i sin rapport lyft 
upp vikten med att Stockholms Stad ska ha äldrevägledare 
avsett för döva och teckenspråkiga.

SDF har under året även bevakat och följt upp flera olika 
områden samt uppmärksammat flera frågor som t.ex. 
problemet inom sjukvården när det gäller tolk, bemötande 
och tillgång till hjälpmedel från alternativt telefoni. SDF 
har även under året erbjudit medborgarkontorstjänster 
till döva medborgare inom Stockholms län då Stockholms 
Stad inte har servicecenter på teckenspråk.
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Internationellt arbete
Nepal
Nepalprojektet, med målsättningarna att barn och 
ungdomar ska få utbildning på teckenspråk samt deras 
föräldrar ska gå på teckenspråkskurs, har fortlöpt under 
året. En av målsättningarna har också varit att vuxna 
ska få möjlighet att komma in i arbetsmarknaden och 
att de också erbjuds möjligheten att utvecklas inom 
föreningskunskap. Gruppen har haft fyra möten och 
ett flertal distansmöten via Whatsapp under året. Under 
november månad åkte Joakim Hagelin Adeby och Maria 
Rudin till Dhangadhi och träffade Deaf Association 
of Kailali, DAOK.  Arbetsgruppen har bestått av Jonas 
Brännvall (ordförande), Joakim Hagelin Adeby, Christina 
M Karv, Maria Rudin (fr.om. okt), Daniel Andreasson och 
Paulina Wlostowski (adj).

Informatörsnätverk
Informatörsnätverket har under året besökt olika platser 
(t.ex. skolor, förskolor) och informerat om hur det är 
att vara döv, om svenskt teckenspråk samt om CODA. 
Nätverket bestod av; Mimount Tebibel, Linnea Karmgård, 
Amanda Racki, Lena Ryden (adj.), Henrik Sundqvist (adj.) 
och Paulina Wlostowkski (adj.).

Studiebesök
SDF har tagit emot ett flertal studiebesök från t.ex. 
tolkutbildningar och skolor. 

Dövas Hus
Föreningslokalerna 
Föreningens sektioner, 
klubbar och kommittéer 
har använt lokalerna flitigt 
till sammankomster och 
verksamheter under året, främst 
under kvällstid och helger. 
Utomstående personer och 
organisationer har i mindre 
omfattning hyrt lokalerna till 
möten och sammankomster. 
SDF har även en studio som 
använts flitigt till inspelning av 
information på teckenspråk.

Cafeterian
Cafeterian har varit öppen 
tisdagar kl. 10:00-15:00 för 
pensionärsträffar, onsdagar kl. 
13:00-21:00 med öppet hus 
på kvällarna samt torsdagar kl. 
10:00-15:00 med torsdagssoppa 
och canasta samt under hösten 
babycafé.
Vid större evenemang på Dövas 
Hus så har cafeterian hållit 
öppet.
Cafeterian har bland annat 
sålt lättare lunch och matiga 
smörgåsar. På onsdagskvällar 
har uppvärmd mat serverats och 
torsdagar har olika soppor med 
nybakat bröd servats. 
Cafeterian har nästan varje 
dag tagit emot mat/fika-
beställningar till olika möten och 
evenemangen som hållits på 
Dövas Hus. 
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Styrelsearbete
Föreningsstyrelsen 
Ordförande  Joakim Hagelin Adeby 
Ledamöter Ragnar Veer, vice ordförande (t.o.m. 19 mars)  
 David Farkas, vice ordförande (fr.o.m. 19 mars)
 Pontus Degsell, kassör
 Charlotte Eriksson, sekreterare
 Daniel Andreasson (fr.o.m. 17 mars)
 Gabriel Nal (fr.o.m. 17 mars)
 Magnus Nordström (fr.o.m. 17 mars)
 Johanna Mattsson (fr.o.m. 17 mars)
 Ragnar Veer (fr.o.m. 19 mars) 
 Tarek Abdellatif (t.o.m. 17 mars)
 Kaj Renner (t.o.m. 17 mars) 
 Jamila Ouahid (t.o.m. 17 mars)
 Florin Tirnovan (t.o.m. 18 januari) 

Sammanträden 
Styrelsen har haft 8 möten varav ett konstituerande, samtliga 
protokollförda, under året. 
Henrik Sundqvist har fungerat som adjungerad sekreterare vid 
styrelsemötena under året.

Arbetsutskottet (AU)
Under året har arbetsutskottet (AU) haft 6 möten. 
AU har bestått av:
Joakim Hagelin Adeby
Pontus Degsell
David Farkas (fr.o.m 19 mars) 
Ragnar Veer (t.o.m. 19 mars)
Charlotte Eriksson, suppleant
Henrik Sundqvist och Hans Rimberg har varit adjungerande vid dessa 
möten.

Valberedningen (från och med 17 mars) 
Alf Karlsson
Gull-Britt Lindahl
Jamila Ouahid

Revisorer
Johan Engdal, auktoriserad
Daniel Littorin, förtroendevald

Revisorssuppleanter
Sonora Revision, auktoriserad
Gustav Wahlgren, förtroendevald

Firmatecknare fr.o.m. 19 mars
Joakim Hagelin Adeby 
Pontus Degsell
David Farkas
Charlotte Eriksson
(Två i förening krävs för att kunna 

teckna firma)

Tecknande av 
penningmedel
Joakim Hagelin Adeby
Pontus Degsell
Hans Rimberg 
(Två i förening krävs för att kunna 

teckna penningmedel)

Attesträtt 
Joakim Hagelin Adeby
Pontus Degsell
Henrik Sundqvist
Hans Rimberg

Styrelsens ansvarsområden
Arbetsmarknadsfrågor  
Pontus Degsell 

Cafeterian & Lokaler  
David Farkas
 
Biståndsfrågor  
Daniel Andreasson
 
Kommunikationsfrågor  
Magnus Nordström 
 
Kulturfrågor    
Joakim Hagelin Adeby
 
Socialfrågor   
Charlotte Eriksson
 
Tillgänglighetsfrågor  
Daniel Andreasson 
 
Tolkfrågor   
Ragnar Veer 
 
Utbildningsfrågor  
Joakim Hagelin Adeby
 
Verksamhetsfrågor  
Gabriel Nal
 
Äldrefrågor   
Johanna Mattsson
 
Nya projektidéer  
Gabriel Nal
 
Sektionernas kontaktperson 
Pontus Degsell
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Representationstillfällen
22 januari Projektmöte Turkosa Barn Henrik Sundqvist
31 januari Möte med förskolan i Sigtuna om skolskjuts  Henrik Sundqvist 
8 februari Möte med Tyst Teater och SDUR om samarbeten Henrik Sundqvist
10 mars Sektionen Strömmen 40 år Joakim Hagelin Adeby
11 mars Dövidrott Östra Pontus Degsell
12 mars HSO Stockholms län extra årsmöte Ragnar Veer
10 april Möte om tolkupphandlingen Henrik Sundqvist
12 april VISKAMEDs Tolkseminarium Henrik Sundqvist
16 april Riksteatern Stockholms län årsmöte Gabriel Nal
17 april  Planeringsmöte om korta faktafilmer (SDR, SDUR) Henrik Sundqvist
19 april FSDB invigning av ny lokal Henrik Sundqvist
16 maj Riksdagens seminarium om teckenspråket Henrik Sundqvist 
1–3 juni SDR:s förbundsmöte David Farkas
6 juni Nationaldagsfirande på Skansen  Joakim Hagelin Adeby &  
  David Farkas & Charlotte Eriksson  
  & Ragnar Veer
7 juni  Möte med Dövteamet BUP i Globen Henrik Sundqvist
29 juni Möte inför valet Henrik Sundqvist
6 september Samverkansmöte med Dövteamet Henrik Sundqvist
25 september Riksdagens öppnande Joakim Hagelin Adeby &  
  David Farkas & Charlotte Eriksson
12–14 oktober SDR:s tolknätverksträff  Henrik Sundqvist &  
  Joakim Hagelin Adeby
21 oktober Diskussionsdag om skolan med Snoken  Henrik Sundqvist
31 oktober Informationsmöte med Arbetsförmedlingen Henrik Sundqvist
6 november Projektmöte turkosa barn Henrik Sundqvist 
12 november Planeringsmöte om korta faktafilmer (SDR, SDUR) Henrik Sundqvist
15–17 nov MR-dagarna Maria Farkas & Jonas Brännvall
17 november SDR:s workshop om likabehandlingsplan Joakim Hagelin Adeby
18 november Sektionen Näckrosen 30 år Charlotte Eriksson
21 november Möte med SDUR och FSDB inför hearingen Henrik Sundqvist
26 november Hearing om tolkupphandlingen Henrik Sundqvist
1 december SDR:s medlemshanteringsträff Hans Rimberg
5 december MoGård Nätverksmöte Henrik Sundqvist & Lena Rydén

Representation
Fast representation 
- AF:s samverkansråd  
Henrik Sundqvist & Pontus Degsell
- Dövteamets samverkansgrupp 
Henrik Sundqvist & Charlotte Eriksson
- HSO Stockholms län  
Joakim Hagelin Adeby   
- HSO Stockholms stad  
Joakim Hagelin Adeby
- Hörselhabiliteringens samråd  
Henrik Sundqvist & Daniel Andreasson
- Tolkcentralens brukarråd  
Henrik Sundqvist & Ragnar Veer
- Dövpsykiatrins samverkansråd 
Henrik Sundqvist & Charlotte Eriksson
- Krisgrupp   
Henrik Sundqvist

Råden för funktionshinderfrågor
SDF har representanter i stadens och 
kranskommunernas råd för funktionshinderfrågor. 
- Kommunstyrelsen  Joakim Hagelin Adeby
- Utbildningsförvaltningen Henrik Sundqvist
- Stockholm Business Region Jonas Brännvall
- Bostadsbolagen Hans Rimberg
- Kulturförvaltningen Mia Modig
- Hässelby/Vällingby Tarek Abdellatif
- Bromma  Gull-Britt Lindahl
- Skärholmen  Margareta Jonsson  
- Huddinge  Kurt Lindfors  
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Arbetsgrupper 
(som inte nämnts tidigare i verksamhetsberättelsen)

Alberts bar   
Arbetsgruppen har förberett och arbetat på de pubaftnar 
som genomförts på Dövas Hus. 
Pubkommittén genomförde en planeringskonferens den 
12 oktober.  
Gruppen har under året bestått av; David Farkas, Daniel 
Andreasson, Ali Attar, Stefan Gunduz, Sara Domström, 
Johan Lundin, Beatrice Brunnbauer, Amina Ouahid, Jiin 
Najar och Lena Ryden (adj.).

Jubileumsåret 2018
SDF har under året haft tre arbetsgrupper i samband med 
jubileumsåret.
Jubileumsdagarna – Joakim Hagelin Adeby, Jamila 
Ouahid, Charlotte Gustavsson (handläggare t.o.m. mars), 
Henrik Sundqvist (adj.).
Jubileumsbok – Charlotte Eriksson, Tomas Hedberg, 
Roland Jakobsson, Erika Lindberg och handläggare Ulf 
Nilsson Jörlemyr (adj.).
Dövas Dag – David Farkas, Florin Tirnovan, Henrik 
Sundqvist (fr.o.m. oktober, adj.) och handläggare Paulina 
Wlostowski (adj.).

Projekt-grupp
Gruppen ansvarar för att diskutera och lyfta upp olika nya 
projektidéer inom föreningen.
Gruppen har under året bestått av; Gabriel Nal, Ragnar 
Veer och Henrik Sundqvist (adj.).

Bestående grupper 
SDF har tre gåvomedelsstiftelser som är Stiftelsen 
Gåvomedel, Stiftelsen Gåvomedel för personlig 
utveckling samt Stiftelsen Gåvomedel för sociala 
ändamål. Styrelsen för dessa stiftelserna har under 
året bestått av SDF:s AU med adjungerade tjänstemän. 
Stiftelserna har under år 2018 delat ut bidrag på totalt  
16 500 kr.

Kansliet
Föreningens personal arbetar på Dövas 

Hus med föreningens administration, 
ekonomi, medlemsverksamhet, 

information, intressepolitik, medlemsvård, 
caféverksamhet med mera. Personalen 
svarar dessutom för att alla beslut som fattas 
av styrelsen verkställs samt håller kontakt 
med myndigheter och övriga organisationer. 

SDF har under året skött 
löneadministrationen och även ekonomin 
(fr.o.m. 1 augusti) åt Stockholms Dövas 
Ungdomsråd samt skött ekonomin åt 
Stockholms Dövas Läns Pensionärsförening, 
Familjeklubben Näckrosen, Familjeklubben 
Snoken för döva barn, SFK Strömmen, 
Internationella sektionen och Stiftelsen 
Gåvomedel. 
SDF sköter även det administrativa arbetet 
när det gäller Stiftelsen Wibelfonden.

Kanslichef Henrik Sundqvist
Ekonomiansvarig Hans Rimberg
Verksamhetsansvarig Lena Rydén
Caféansvarig Anne Zucker  
(tjänstledig 1 februari-23 juli)
Vik. Caféansvarig Vilalporn ”Oom” Madsén 
Rungsrithong (1 februari-30 juni)
Cafébiträde Anu Karmgård  
(25 %, endast tisdagar och torsdagar)
Lokalvårdare Mehdi Malek  
(tjänstledig t.o.m. 31 mars)
Vik. lokalvårdare Kitty Elovsson  
(t.o.m. 31 mars)
Medieansvarig Ulf Nilsson Jörlemyr 
Utvecklingsansvarig Paulina Wlostowski
Projektanställd Charlotte Gustavsson  
(t.o.m. 29 februari)

Övriga anställda
SDF har även haft ett flertal timanställda som 
arbetat i köket, i puben, med översättning 
och i kursverksamheten. 

Styrelse & Personalkonferenser
Personalen har haft två halvdags 
konferenser, 8 januari och 3 september. 
Kickoff för styrelsen och personalen ägde 
rum den 6 april.
Styrelse & personalkonferens har under året 
ägt rum den 22–24 augusti och 5 november.
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Slutord 
Styrelsen för Stockholms Dövas Förening vill rikta ett stort tack 
till alla som under året som på olika sätt har gjort insatser för 
föreningen.

SDF vill tacka alla bidragsgivare som möjliggjort för oss i föreningen att 
driva en bred och bra verksamhet för föreningens medlemmar. SDF vill 
även rikta ett stort tack till de företag och verksamhet som sponsorerat 
föreningens 150-årsjubileum och med det sett till att föreningen kunde 
visa upp ett brett program och lyfta upp föreningens historia!

Styrelsen vill också tacka alla medlemmar, arbetsgrupper, sektioner och 
närstående föreningar för ett bra samarbete under året.

Stockholm i februari 2019

_________________________________________
Joakim Hagelin Adeby, ordförande 

_________________________________________
David Farkas, vice ordförande

_________________________________________
Ragnar Veer, ledamot

_________________________________________
Charlotte Eriksson, ledamot

_________________________________________
Daniel Andreasson, ledamot

_________________________________________
Pontus Degsell, kassör 

 

_________________________________________
Magnus Nordström, ledamot 

_________________________________________
Johanna Mattsson, ledamot  

_________________________________________
Gabriel Nal, ledamot  
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