Till
SDR:s regionala och lokala organisationer
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)
Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP)
RFSL Regnbågen
Sveriges Dövhistoriska Sällskap (SDHS)
Svenska Dövidrottsförbundet (SDI)
Västanviks folkhögskola

Stockholm den 29 januari 2021

Kallelse till Sveriges Dövas Riksförbunds kongress 2021
Kallelse på svenskt teckenspråk
Härmed kallas regionala, lokala och anslutna organisationer samt Västanviks
folkhögskola till SDR:s digitala kongress den 4 till 6 juni.
På grund av den rådande pandemin genomförs kongressen digitalt. Den digitala
kongressen kommer att behandla samtliga punkter i dagordningen förutom
valprocessen med val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning.
Valprocessen, som genomförs som dagordningspunkt §14 till §16, behandlas istället
vid en fysisk extra kongress den 17 september. I samband med den extra
kongressen kommer vi också att hedra våra pristagare och dela ut förbundets
utmärkelser under en bankett. Kallelse och mer information om den extra kongressen
kommer senast två månader i förväg, i enlighet med förbundets stadgar.
Den digitala kongressen beräknas starta med invigning fredagen den 4 juni klockan
09.00 och avslutas på söndagen den 6 juni klockan 15.00. Kongressen kommer att
vara öppen för allmänheten genom en digital livesändning på vår kongresswebb.
Kongressens tema 2021 är Tillsammans - då, nu och i framtiden
I vårt gemensamma arbete tar vi ansvar för att skapa ett hållbart samhälle där
teckenspråk är självklart. Genom ett gemensamt språk har vi en gemensam
dövhistoria- och kultur vilket fortfarande skapas för att bli morgondagens historia och
kulturarv. Det är dags att erkänna dövas historia och dövkultur samt säkerställa dess
existens för nuvarande och kommande generationer. Tillgång till kultur och sitt eget
kulturarv är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter.
Kongressavgift
Kongressavgiften är 500 kronor per person för kongressombud 1 och 300 kronor per
person för kongressombud 2–7. När det endast är ett kongressombud som deltar, får
en observatör anmälas kostnadsfritt. Anslutna organisationer och Västanviks
folkhögskola får delta med en representant och kongressavgiften är 500 kronor.
Kongressavgiften går till kostnader för den digitala kongressen.
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Anmälan
Anmälan avser endast utsedda ombud med ombudsfullmakter samt representanter
från anslutna organisationer och Västanviks folkhögskola. En lista
på ombudsfördelning medföljer som bilaga. Mer information kring anmälan,
ombudsfullmakter och betalning till kongressen kommer med ett utskick den 4 mars.
Handlingar
Motioner inklusive förbundsstyrelsens yttranden och propositioner är tillgängliga
senast den 4 mars. Resterande kongresshandlingar och definitivt kongressprogram
skickas ut den 4 maj. Du hittar alla kongresshandlingarna och mer information på vår
kongresswebb.
Digitalt påverkanstorg
I maj kommer digitala tillfällen för påverkanstorg via Zoom att genomföras. Här får
ombuden och representanterna möjlighet till frågestund och diskussion med
representanter från förbundsstyrelsen och kansliet kring handlingar som motioner,
yttranden och propositioner samt årsredovisningar inför kongressen. Mer information
kommer senare.
Utbildning i Zoom
Förbundet erbjuder regionala, lokala och anslutna organisationer utbildning i det
digitala verktyget Zoom för att göra alla ombud och representanter förberedda inför
de digitala påverkanstorgen i maj och kongressen i juni. Utbildningen sker under
några valda datum i april och mer information kommer senare.
Information och frågor
På vår kongresswebb uppdateras informationen löpande. Här hittar ni även
valberedningens information och förslag.
Om ni har frågor eller funderingar rörande kongressen, kontakta Therese Rollvén,
samordnare för kongressen, på e-post kongress@sdr.org eller bildtelefon
sdr@ectalk.se

Välkommen till SDR:s digitala kongress!
Med vänlig hälsning,

Åsa Henningsson
Förbundsordförande

Julia Kankkonen
Generalsekreterare

Bilaga:
Ombudsfördelning
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