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1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande 
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare, tillika rösträknare 
6. Årsmötets utlysande 
7. Årsredovisning
 a)   Verksamhetsberättelse
 b)   Ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse 
9. Beslut om ansvarsfrihet
10. Fastställande av styrelsens och revisorers arvode/ersättning
11.  Behandling av propositioner
12.  Behandling av motioner
13.  Val av styrelse 
 a)   Fastställande av antal ledamöter
 b)   Ordförande
 c)   Styrelseledamöter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
15. Val av valberedning
16. Behandling av kommande års verksamhetsplan samt budget
17. Årsmötets avslutande

DAGORDNING DAGORDNING vid vid MALMÖ DÖVAS FÖRENING ”SVENSKES”MALMÖ DÖVAS FÖRENING ”SVENSKES”s s 
ÅRSMÖTEÅRSMÖTE lördagen den 25 mars 2023 lördagen den 25 mars 2023
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STYRELSE
H E D E R S U T N Ä M N I N G A R :

H E D E R S L E D A M Ö T E R : 
Karl-Gustav Johansson 
Ing-Britt Johansson

H E D E R S M E D L E M M A R  F Ö R  
M Å N G Å R I G T  U P P S K AT TAT  A R B E T E  
I N O M  D Ö VA S  F Ö R E N I N G S L I V : 
Ebbe Lundqvist 
Ulla-Britta Carlsson 
Karl Holmgren 
Jan-Erik Jönsson 
Ulla-Britt Olsson

H E D E R S M E D L E M M A R  F Ö R  
T R O G E T  M E D L E M S K A P  I  F Ö R E N I N G E N : 
Lisegärd Johansson 
Uno Svensson

Styrelsen för Malmö Dövas Förening ”Svenske” får 
härmed avge följande årsredogörelse för 2022 års 
verksamhet.

S T Y R E L S E N  har under året haft följande  
sammansättning: 

O R D F Ö R A N D E :
Pia Johnsson-Sederholm 
 
V I C E  O R D F Ö R A N D E :
Chanelle Ferm 
 
K A S S Ö R :
Mona Bresgen 
 
L E D A M Ö T E R : 
Richard Thor 
Jane Dor 

R E V I S O R E R    
Johnny Slotts 
Lars Larsson

R E V I S O R S S U P P L E A N T E R 
Vakant 

VA L B E R E D N I N G    
Kent Bengtsson 
Fredrik Svensson
Anette “AÖ” Örlegård
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ARBETSGRUPPER
SVENSKES ARBETSGRUPPER:

I N T R E S S E P O L I T I S K  G R U P P
Pia  Johnsson-S ederholm (f rån styrelsen och 
sammankal lare)
Richard Thor ( f rån styrelsen)
Tord Lind
Viktor  Jäderlund ( f rån kansl iet)

Q U I Z K A M P E N
Kent  B engtsson 
Anette  “AÖ” Örlegård 
Viktor  Jäderlund ( f rån kansl iet)

S V E N S K E S  ÄV E N T Y R 
Chanel le  Ferm (f rån styrelsen) 
Fanny Lindblom 
Amir  Taof ik 
Viktor  Jäderlund ( f rån kansl iet)

S E N I O R G R U P P E N
Tord Lind
Veronica  L arsson
Svit lana Matsuk  
Mona Bresgen ( f rån styrelsen)
Malmö Stads  ä ldreväg ledare  (adjungerande)

P U B KO M M I T T É N
Richard Thor ( f rån styrelsen 
Fredr ik  Svensson 
Emil ia  L inereus 
Lova Nyman ( f rån kansl iet  t i l l  och med 15 
oktober,  däref ter  som medlem)

R WA N D A KO M M I T T É N
Pia  Johnsson-S ederholm

D Ö VA S  D AG  2023 -  T I L L FÄ L L I G  A R B E T S -
G R U P P
Mona Bresgen ( f rån styrelsen)
Chanel le  Ferm (f rån styrelsen)
Anette  Örlegård
L aith  Fathul la
Viktor  Jäderlund ( f rån kansl iet)

E M D I 
Jörgen Poulsen
Osvald Neuden

VILANDE ARBETSGRUPPER:

-  Teckenspråkiga  Br idgesä l lskap S cania  
   ( f rån och med 13 oktober  2021) 
 
-  Kulturkommittén/Föreläsningar  ( f rån och
   med höstmötet  15  oktober  2022)

-  R apphönan ( f rån och med höstmötet  15
   oktober  2022)

-  Nysvenskar  ( f rån och med höstmötet  15
   oktober  2022)

NEDLAGDA ARBETSGRUPPER:

-  PTIM (enl igt  s tyrelsemötets  protokol l  4   
  apr i l  2022)
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SENIORGRUPPEN
MALMÖ DÖVAS FÖRNINGS SENIORGRUPP 
Malmö Dövas Pensionärsförening (MDP) upplöstes den 8 september 2021. MDP hade sitt sista årsmöte 
den 8 september 2021. Årsmötet beslutade då att MDP skulle upplösas och ingå i Malmö Dövas Förening 
”Svenske” som en arbetsgrupp, MDF Seniorer. Seniorverksamheten har som förut med aktiviteter av olika slag. 
Seniorarbetsgruppen bestod av Tord Lind (intressepolitik), Veronica Larsson (programansvarig) och Svitlana 
Matsuk (servering). Malmö Stads äldrevägledare för döva ingår som adjungerad i arbetsgruppen och Mona Bresgen 
är ”Svenskes” representant i arbetsgruppen.  
MDF Seniorer har haft en sluten facebook grupp för sina ”Svenske”-medlemmar som fyllt 65 år eller har 
förtidspension. 
 
Vi tackar för bidrag från Stiftelsen Teckenspråkiga Dövas bästa i Malmö, Lars Hiertas fond, Skånes Dövas 
Distriktsförbund och SDR:s testament- och donationsfond. Vi tackar även Svenske för det stöd vi fått under året. 
 
MDF SENIORER HAR HAFT FÖLJANDE VERKSAMHET UNDER 2022: 
23 feb Seniorträff. Romeo och Julia på storbilds-TV 11 aug Minigolf på Sibbarps camping
9 mars Seniorträff med friskvård 24 aug Seniorträff. Skaldjursfest
16 mars Extra seniorträff. Teckenspråkets förändring 27 aug SDR:s 100-årsjubileum
23 mars Seniorträff. Dövfilmfestival med våfflor 7 sept Seniorträff
6 april Seniorträff. Påskfest 21 sept Seniorträff. Bingo
20 april Seniorträff. Bingo 1 okt Firandet av äldredagen
4 maj Seniorträff om 1177. Dövmottagningen 

informerar
5 okt Seniorträff 

18 maj Seniorträff. Kuratorer från Dövmottagningen 
informerar

19 okt Seniorträff. Äldrevägledarna informerar

1 juni Utflykt till Kullabygden 2 nov Seniorträff. Äldrevägledarna informerar
15 juni Seniorträff 16 nov Seniorträff. SDR:s jubileumsfilm visas
17 juli Seniorträff 30 nov Seniorträff. Krisberedskapshantering
6 aug Torups slott – guidning med tolkar 14 dec Julbordsfirande på Sköllengården
10 aug Seniorträff

Krisberedskapshantering Utflykt till Kullabygden
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KANSLIET
KANSLIET 
Viktor Jäderlunds arbetsbefattning är verksamhetsledare där han utför arbetsuppgifter för föreningen och arbete 
som ligger i föreningens och medlemmars intresse. Utöver det bistår han Svenskes arbetsgrupper i mån av tid och 
löser det praktiska såsom bokningar av evenemang m.m. 

Lova Nymans arbetsbefattning är lokalvårdare där hon ansvarar för lokalen, bistår med serveringsverksamhet och 
uppdrag åt föreningar samt utförande av olika arbetsuppgifter som styrelsen beslutar. Hon avslutade sin anställning 
den 15 oktober.  
 
 
FÖRENINGSLOKALEN 
Årets första månader har det inte varit mycket fysisk verksamhet i föreningslokalen på grund av pandemin som även 
drabbat många andra föreningar. Men kansliet har varit öppen där våra medlemmar har fått möjlighet att komma 
förbi och få hjälp i olika saker / frågor.

Tidig vår började vi med lite fysisk verksamhet i mindre grupper och därefter under senvåren öppnade vi 
föreningslokalen igen som vanligt. Detta ledde till att många har kommit förbi föreningslokalen under året som 
synts på våra verksamheter eller medlemsmöten. 

Under sommaren genomfördes det en större upprustning i hela lokalen med i sig att vi bytte ut belysningen för 
bättre tillgänglighet. Först fick vi hjälp av företaget Liljewalls AB som tog fram ett förslag på belysningslösning. 
Därefter anlitade vi företaget WeWork Elservice AB som tog sig an uppdraget att byta ut i stort sett all belysning i 
föreningslokalen. 

I källarlokalen finns ett dövhistoriemuseum, där medlemmar eller besökare kan ta del av föreningens historia.

I det lilla mötesrummet finns det ett mindre bibliotek med litteratur om döva och teckenspråk ställts fram. 

Under året har vi även erbjudit förvaring i samarbete med Deaf Refugees Welcome – Sweden (DRW) genom att vi 
tog emot begagnade kläder och förvarade dem i källaren. Därefter kunde de som flytt från kriget i Ukraina komma 
förbi och ta de kläder som de behövde. 
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MEDLEMMAR
M E D L E M S AV G I F T E R  2022 
Under 2021 vid Sveriges Dövas Riksförbunds kongress har deras rekommenderade prisnivåer för medlemsavgiften 
stigit. Vid vårt höstmöte beslutade vi att behålla våra medlemsavgifter på samma nivå för 2023.

Enskild medlem    350 kr 
Barn och ungdomar upp till 19 år 200 kr 
Familjeavgift    350 kr (en förälder med barn upp till 19 år) 
Familjeavgift     700 kr (två föräldrar med barn upp till 19 år) 
 
I avgiften ingår förbundsavgiften till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) på 60 kronor. 
 
U N G D O M S M E D L E M S K A P 
Ungdomsförbundet Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) får 50 kronor som de sen fördelar. (1 krona går till 
SDUF och resterande 49 kronor fördelas till Spelis den lokala ungdomsklubben för åldersgruppen 6-30 år)

 
 
M E D L E M S A N TA L 

2021 2022 Förändring
Döva 213 245 +32
Hörande 74 65 -14
TOTALT 287 310 +23

M E D L E M S S I F F R O R  U N D E R  Å R E T
Åldersgrupp M än Kvinnor Totalt
0-3 år 2 2 4
4-6 år 4 0 4
7-12 år 4 2 6
13-19 år 3 7 10
20-25 år 6 7 13
26-64 år 71 98 169
65+ år 42 62 104
TOTALT 132 178 310
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MÖTEN
STYRELSEMÖTEN
Under året har 13 protokollförda styrelsesammanträden hållits på följande datum:
17 januari, 21 februari, 7 mars, 26 mars (konstituerande möte), 6 april, 23 maj, 8 juni, 22 augusti, 21 september, 12 
oktober, 2 november (extra styrelsemöte) 15 november och 6 december.

ARBETSUTSKOTTSMÖTEN
Under året har två protokollförda arbetsutskottsmöten hållits på följande datum: 23 maj och 22 november.

ÅRSMÖTE, 26 MARS
Årsmötet förlades både fysiskt och digitalt via Zoom inför 56 röstberättigade medlemmar (varav 6 på distans). Rich-
ard Thor valdes till mötesordförande och Tord Lind till mötessekreterare. På årsmötet hedrades medlemmen Marika 
Hedberg som årets medlem.

HÖSTMÖTE, 16 OKTOBER
Höstmötet förlades både fysiskt och digitalt via Zoom inför 40 medlemmar (varav två deltog på distans).  
Punkter på dagordningen som bland annat togs upp: Verksamhetsplan och budget för år 2023, underföreningarnas 
status, samt information om arbetsgrupperna, önskemål och förslag från medlemmar, information från styrelsen, 
medlemsavgift 2023, styrelse- och revisorarvode 2023.  
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REPRESENTATION
SpelisGården uppstartmöte, 24 januari
Yudiana Yang

Besök på Malmö Live, 17 februari
Viktor Jäderlund och Lova Nyman

Möte om Rwanda projekt, 2 mars
Pia Johnsson-Sederholm

Möte med Malmö Stad funktionshindersadel-
ningen, 8 mars
Mona Bresgen och Viktor Jäderlund

Möte med ABF, 31 mars  
Viktor Jäderlund

Studiebesök av Anpassa och Önnestad, 22 april
Viktor Jäderlund och Lova Nyman

Malmö mot diskriminering seminarium, 27 april
Viktor Jäderlund

Skånes Dövas Distriktsförbund - distriktsmöte, 
7 maj
Richard Thor och Kent Bengtsson

Besök i Rwanda via Myright projekt, 8 – 13 maj
Pia Johnsson-Sederholm

Möte med Sveriges Dövas Riksförbund om Dövas 
dag 2023, 1 juni
Viktor Jäderlund

Sveriges Dövas Riksförbund dialogmöte om   
tolkutredning, 16 juni
Tord Lind och Viktor Jäderlund

Skånes Dövas Distriktsförbund extra stämma, 
15 augusti
Chanelle Ferm och Jane Dor

Sveriges Dövas Riksförbund 100 år-fest, 27 augusti
Pia Johnsson-Sederholm, Mona Bresgen, Chanelle 
Ferm, Richard Thor och Viktor Jäderlund

Konferens, Malmö Talks: Skills, 7 – 8 september
Pia Johnsson-Sederholm (endast 7 september) och 
Viktor Jäderlund 

Möte inför Dövas Dag 2022 – Uppsala, 13 
september
Viktor Jäderlund, Laith Fathulla, Anneli (Ali) Örlegård 
och Anette (AÖ) Örlegård

Möte med Julia Jarl från BUFF filmfestival gällande 
tips om att söka stöd, 21 september
Viktor Jäderlund

Sveriges Dövas Riksförbund ombudskonferens 
Uppsala, 23 september
Viktor Jäderlund och Laith Fathulla

Dövas Dag 2022 representation, 24 september
Viktor Jäderlund, Laith Fathulla, Anneli (Ali) Örlegård 
och Anette (AÖ) Örlegård

Möte med Malmö mot diskriminering,  
27 september
Viktor Jäderlund

Dövmottagning Vuxen – 20 årsfest, 8 oktober
Chanelle Ferm, Richard Thor och Jane Dor

Möte med Malmö Live – Dövas dag 2023,  
12 oktober
Chanelle Ferm, Laith Fathulla och Viktor Jäderlund

Möte med arrangörerna för Dövas Dag 2022,  
13 oktober
Viktor Jäderlund

Studiebesök av SIMA folkhögskola, 25 oktober
Viktor Jäderlund och Svitlana Matsuk

Möte med internationell tatueringsmässa om 
samarbete, 29 oktober
Viktor Jäderlund

Möte med företaget Trippus om biljettförsäljnings-
system, 3 november
Viktor Jäderlund

Sveriges Dövas Riksförbund möte om handlings-
plan, 23 november
Richard Thor
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REPRESENTATION
Skånes Dövas Distriktsförbund förening forum,  
26 november
Richard Thor

Möte med Malmö Stad kulturförvaltning,  
30 november
Viktor Jäderlund

Möte med ABF om studiecirklar och stöd av ABF, 
7 december
Viktor Jäderlund

Sparbankstiftelsen Skånes anslagsutdelning för 
Dövas Dag bidrag, 12 december
Chanelle Ferm

ARBETSGRUPPSREPRESENTATIONER (SKER I 
PERIODER UNDER ÅRET)

Dövas Dag 2023 arbetsgrupp
Mona Bresgen, Yudiana Yang (fram till årssmötet 
2021), Chanelle Ferm och Viktor Jäderlund

Sveriges Dövas Riksförbund 100-årsjubileum, våren 
och sommaren 2022
Viktor Jäderlund

Dövas Dag handbok – Arbetsgrupp under Sveriges 
Dövas Riksförbund
Viktor Jäderlund

Sveriges Dövas Riksförbund projekt DigiDöv
Veronica Larsson och Viktor Jäderlund (fram till 
hösten 2022)

SVENSKE I MEDIA
Med anledning av kriget i Ukraina har vi samarbetat 
med nätverket Deaf Refugees Welcome: Sweden (DRW) 
och de har fått låna vår lokal vid vissa tillfällen. Och det 
innebär att det har blivit några intervjuer i vår lokal. Den 
15 april blev det en tv-intervju av SVT som träffade olika 
flyktingar och samlade in deras berättelser. 

Den 30 april blev det en radiointervju av P4 Malmöhus, 
som träffade den döva flyktingen Yevhenii Tymchenko 
och föreningens verksamhetsledare Viktor. Intervjuerna 
tolkades av Natallia Tryfanava. 
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INTRESSEPOLITIK
Föreningen har en intressepolisk arbetsgrupp bestående av Pia Johnsson Sederholm (sammankallande), Richard 
Thor, Tord Lind samt från kansliet Viktor Jäderlund. Anna-Lena Hagnell-Olehn lämnade gruppen under året. 

Under verksamhetsåret har gruppens medlemmar varit aktiva i intressepolitiska frågor. 

Den intressepolitiska arbetsgruppen har bl a varit aktiva i nedanstående frågor:

 

 

-   Ordföranden Pia representade föreningen i  ”Perspektiv” (SVT) med temat ”Valet 2022”.

-   Dialogträff med Malmö Stad. Dialog kring viktiga frågor såsom tillgänglighet, trygghet och demokrati.

-   Möte med Malmö Stadsbibliotek gällande deras tillgänglighetsarbete.

-   Agerat för att få teckenspråkstolk på nationalsdagsfirandet 6 juni.

-   Stadsbibliotekets filmer (på olika språk) inför valet 2022 – på teckenspråk.

-   Väckt frågan hos Malmö Stad om Hesa Fredrik och Viktigt meddelande till allmänheten för döva.

-   Bistått Malmö Festivalen med programpunkter som behöver teckenspråkstolkas.

-   Arbetat för att få häftet om valet översatt till teckenspråk.

-   Väckt frågan om tillgänglighet under ”Försvarets dag” – behov av teckenspråkstolkning på en del 

     programpunkter.

-   Efterfrågat material på teckenspråk hos olika lokala partiers hemsidor.

-   Deltagit i panelsamtal i Malmö stad om funktionshindersfrågor.

-   Genomfört en valdebatt i våra lokaler.

-   Haft en dialog med Malmö Stad om Äldredagen – teckenspråkstolkning.

-   Möte med Malmö Stad – Kontaktcenter (Medborgarkontor).

-   Följt upp Malmö Stads ställning om remissvaret gällande tolkutredningen.

-   Sett till att teckenspråkstolkning finns på Malmö Gallerihelg och naturfestivalen.

-   Möte med Malmö Stad Sommarscen om bättre framförhållning om teckenspråkstolkning.

-   Besök hos kommunfullmäktiges sal och bedömt tillgängligheten där.

-   Pushat ”Bostadsförsöket” om att ordna information på teckenspråk.

-   Möte med organisationen Tahrir om medborgarkontor.
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INTRESSEPOLITIK
Malmö stad råd för funktionshinderfrågor
Anna-Lena Hagnell-Olehn representerade Malmö Dövas Förening i Malmö Stads Råd för funktionshinderfrågor 
under innevarande mandatperiod. Föreningen har haft ett inflytande i rådet genom att man tagit med frågor om 
dövas tillgänglighet genom teckenspråk i rådets olika remissvar. Anna-Lena har bevakat dövas tillgänglighet i 
Malmö Stad. Dövfrågorna och teckenspråket måste synas i dessa sammanhang. 

Under 2022 hade rådet hybridmöten dvs distans- och fysiska möten. 

Anna-Lena Hagnell-Olehn har suttit i denna mandatperiod på fyra år och som avslutas år 2022.
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Under dagen genomfördes det två likadana föreställ-
ningar med diskussioner efteråt för två olika grupper. 
Varje grupp bestod av 5–10 personer. 
Diskussionen fokuserade på ämnet vad är “en äkta 
män” och vad det innebär.  En otroligt viktig disk- 
ussion som genomfördes på ett bra sätt.

Virkning/Stickningsträff, 20 februari
Gruppen bestående av Anna-Lena Hagnell-Olehn, 
Petra Eklund och Fredrik Svensson genomförde årets 
första träff. På träffarna kunde deltagarna lära sig att 
sticka och virka. Det deltog 11 personer vid denna 
träff. 

Quizkampens frågesport, 9 mars
Den 9 mars genomfördes ytterligare en frågesport av 
arbetsgruppen Quizkampen. Denna gång deltog det 
15 personer. Under kvällen kunde deltagarna svara  
på blandade frågor, som till exempel gissa gamla 
tecken, frågor om hästar, rymden och mycket annat. 

Föreläsning: Hållbar konsumtion, 13 mars
Den 13 mars fick vi ett besök av en föreläsare vid före- 
ningens storbildsskärm. Malin Johansson Kvitvær     
föreläste om ämnet “Hållbar konsumtion”. I föreläs- 
ningen berättade hon att folk konsumerar väldigt  
mycket i allmänhet. Hon berättade även att många  
personer som kastar kläder/tyger och dessa hamnar 
ofta i fattiga länder. Där finns det stora berg av “pressad” 
tyg som inte går att smulas sönder, på grund av 
materialet. 

Deltagarna fick även möjlighet att tipsa varandra om 
olika förslag hur vi kan förbättra oss. Malin gav också  
oss flera tips om att handla mer på second hand 
istället för att köpa nya produkter. 

VERKSAMHET
Föreläsning: Kroppacceptans av Josephine Kirke-
gaard, 30 januari
Den 30 januari genomfördes det en föreläsning på 
distans, Josephine Kirkegaard som föreläste om 
kroppacceptans. Det deltog 40 personer på föreläs-
ningen. 

Under föreläsningen tog Josephine upp flera viktiga 
saker rörande kroppen. Vi fick även tips på hur man 
kan acceptera sin egen kropp. Josephine berättade om 
att det fanns frågor som inte är lämpliga att fråga 
någon om deras kropp.

En mycket intressant föresläsning som öppnade våra 
ögon om kroppsvärderingar.

Quizkampens frågesport, 1 februari
Arbetsgruppen Quizkampen som består av Kent 
Bengtsson, Emma Tietze och Viktor Jäderlund genom- 
förde sin populära frågesport med programmet Kahoot. 
Denna gång deltog det 17 personer.
Under våren har Emma Tietze tyvärr beslutat att lämna 
arbetsgruppen och arbetsgruppen fick en ny ersättare 
i Anette “AÖ” Örlegård. Vi ser fram emot ett spänn- 
ande år med flera frågesporter.

 

Teater: Knockout, 19 februari
Den 19 februari fick vi besök av Romel Belcher och 
Elias Tebibel från projektet Äkta män via Riksteatern 
Crea. 
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VERKSAMHET

Föreläsning om Det svenska teckenspråkets  
variation och förändring av Stockholms universitet, 
16 mars
Den 16 mars fick vår seniorgrupp besök av Thomas 
och Eira från Stockholms universitet. Deras föreläs-
ning handlade om teckenspråket och hur det finns  
variation i olika platser i Sverige. Samt om hur tecken- 
språket har förändrats genom tiderna.

De visade även upp deras hemsida, Svenskt tecken- 
språkslexikon, där man kunde söka på olika tecken och 
hur man tecknade dem. I skrivande stund finns det över 
20 000 olika tecken på hemsidan, de tog upp om man 
skulle ha alla tecken i en enda bok, skulle den bli väldigt 
tjock och tung att bära med sig. 

Virkning/Stickningsträff, 20 mars 
Andra virknings- och stickningsträff, denna gång del-
tog det 8 personer. På plats kunde deltagare fika lite och 
fortsätta att lära sig hur man virkade och stickade fina 
saker. 

Träff för flyktningar, 29 mars
Den 29 mars genomfördes det en första träff för döva 
flyktingar från Ukraina. Kvällen genomfördes i sam-
arbete med Deaf Refugees Welcome: Sweden (DRW). 

Det kom lite mer än 30 personer. På plats informerade 
DRW om viktig information om hur DRW arbetar. De  
ukrainska deltagarna fick även möjlighet att hämta  
kläder som folk har donerat till DRW. 

Kaffeprovning, 10 april
En fin vårdag den 10 april fick vi besök av Ulf Nilsson 
Jörlemyr. Under dagen ledde Ulf en kaffeprovning. Vid 
provningen fick vi möjlighet att lukta, känna och smaka 
tre olika sorters kaffe. Deltagarna diskuerade om vilka 
dofter de upplevde och vilka skillnader det blev innan 
kaffet blev kokt.
Ulf berättade även om kaffets historia och om kaffets 
ursprung som antas vara från Etiopien. Deltagarna fick 
även veta mer om olika sorter kaffebönor som finns och 
varför man helst ska blöta kaffefiltret innan man kokar 
kaffet. 

Träff för män, 23 april
Den 23 april genomfördes det en viktig träff, en träff för 
män. Samtalsledaren Nabil Tebibel från projektet Äkta 
män kom på besök och ledde samtalet med de tio män 
som deltog på träffen. Ämnet som togs upp var våld i 
samhället. 
Det blev flera bra diskussioner och en intressant 
workshop. Efter diskussionerna blev det en god middag 
med deltagarna där vi fortsatte diskussionerna. 

Virkning/Stickningsträff, 24 april 
En solig söndagseftermiddag träffades fem deltagare i 
föreningens lokaler för att fortsätta med sin stickning 
och virkning träff. Deltagarna tog med sin egen fika och 
godsaker. 

Träff för flyktningar – del 2, 12 maj
Den 12 maj genomfördes det en träff för flyktingar från 
Ukraina. Där kunde de träffas och umgås samt träffa 
några personer från Malmö Dövas Förening “Svenske”. 
Arrangerades av Deaf Refugees Welcome.
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Under kvällen gick deltagarna genom en del praktisk 
information om hur Sverige fungerar (som till exempel 
Arbetsförmedlingen) och flyktingarna fick även möjlig-
het att plocka upp ytterligare donerade kläder som fanns 
i föreningens källare. 

Teckenspråkets dag, 14 maj
Vi hade tur med vädret denna dag, en solig eftermiddag 
och när vi öppnade lokalen, fick vi en mindre chock. Det 
stod många personer utanför och ville delta på dagens 
teckenspråksdagsfirande. 
Under dagen visade vi en kort film med Birgitta Ozolins 
som berättade om dövas kamp för rätten till teckenspråk 
och hur det godkändes den 14 maj 1981. Senare under 
dagen gick några grupper ut och delade ut teckenspråks- 
material ute i staden för att synliggöra teckenspråket. Vi 
hade förberett en del material innan och beräknade att 
allt skulle räcka, men allt material tog snabbt slut. 

Dagen avslutades med grill som blev populärt och 
all mat och dryck tog slut hos oss. Tack till alla som 
kom och gjorde dagen till en riktig lyckad dag!  

Quizkampens frågesport, 18 maj
Den 18 maj genomfördes Quizkampens frågesport med 
Kahoot. Återigen deltog det runt 15-20 personer. Denna 
gång togs flera nya ämnen upp som till exempel gissa 
vad bilden består av eller vad förkortningen ”HYFF”  
betyder. 

Träff för flyktningar – del 3, 19 maj
Det genomfördes ytterligare en träff för flyktningarna 
från Ukraina. Under torsdagskvällen kunde flykting- 
arna samlas i föreningslokalen och ha socialt umgänge. 
Kvällen hade inget speciellt tema, utan bara lät det vara 
en social kväll som uppskattades av flyktingarna. 

Virkning/Stickningsträff, 22 maj 
Denna gång samlades fem deltagare och kunde ha soc- 
ialt umgänge samtidigt som de virkade och stickade fina 
saker. Deltagarna kunde njuta av sin medhavda fika. 

Föreläsning: Döv zoolog, 28 maj
Den 28 maj fick vi ett spännande besök och en föreläs-
ning av Dr. Nancy Barker som kommer från Kanada. 
Hon jobbar som zoolog och har bott/jobbat i Afrika i 
10 år. Under åren har hon forskat mycket om rovdjur, 
speciellt om lejon och hyenor. 

Alla i publiken satt andlöst och syssnade på Nancys ber- 
ättelser, tiden rann iväg mycket fort. Föreläsningen gick 
snabbt över tiden. Efteråt var det många frågor och lång 
diskussionstid med föreläsaren.

 
Quizkampens frågesport, 29 juni
Innan semestern kom hann vi med ytterligare en fråge- 
sport av arbetsgruppen Quizkampen som lockade 15 
deltagare. Denna gång fanns det frågor som gissa vilken 
stad det är och var är årets dövas dag. Som vanligt blev 
det 30 frågor som gick genom väldigt fort. 

Rapport om Rwanda av Pia, 30 juni
Mellan 8 och 13 maj var föreningens ordförande på  
besök i landet Rwanda via ett projekt från MyRight. Efter 
hon återvänt gav flera medlemmar önskemål om en före- 
läsning/rapport om hur det var där. Torsdagskvällen den 
30 juni genomfördes föreläsningen/rapporten av Pia. 
Det deltog runt 15 personer som syssnade på rapporten 
som var uppskattad. 

Sommarcafé
Under juli och augusti hann Svenske genomföra fem  
cafétillfällen. Det blev onsdagar som medlemmarna 
kunde komma till föreningen och fika och umgås. I år 
kunde vi återvända till det ordinarie sommarcaféet. Det 
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vill säga man kunde sitta var man ville och köpa sin mat/
dryck vid bardisken. Cafétillfället den 13 juli hade vi 
flest besökare, det kom 69 personer. 

EM i Damfotboll
Vi samarbetade med idrottsföreningen IK Scania  
genom att visa EM i damfotboll på vår storbildsskärm. 
Det hann genomföras tre tillfällen 9 juli, 13 juli och 25 
juli. 

Besök på Auschwitz utställningen, 17 och 21 
augusti
Under våren fick vi i föreningen önskemål från våra 
medlemmar om att vi skulle ordna ett besök på 
Auschwitz utställningen som ordnades i Malmö mässan. 
Vi genomförde detta i samarbete med Skånes Dövas 
Distriktsförbund (SDDF) i syfte att kunna bjuda in 
andra dövföreningar runtom i Skåne att delta.

Det blev två tillfällen, varav det första genomfördes den 
17 augusti med seniorer som den primära målgruppen 
och det andra tillfället genomfördes söndagen den 21 
augusti med övriga medlemmar som målgrupp. Båda 
tillfällen var det populärt och varje besök tog flera tim-
mar att gå genom den enorma utställningen. Deltagarna 
lärde sig mycket om Auschwitz och allt det hemska som 
under åren. 

 
Valdebatt, 24 augusti
Den 24 augusti genomfördes vår valdebatt, alla partier 
(enligt Riksdagen) var närvarade. Debatten moderades 
av den nyblivna Malmöbon Laith Fatulla. Vi gick genom 
några fokusområden, som till exempel teckenspråk i 
Malmö och äldreomsorgen. Det var en riktigt intressant 
debatt, flera av politikerna lyfte upp bra saker. Men de 
kunde såklart inte lova någonting.  

SDR:s 100-årsjubileum och Pubafton, 27 augusti
Över 100 personer kom till biografen Panora, detta 
på grund av att vi samarbetade med vår moderorgan- 
isation, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), som fyller 
100 år detta år. På plats i Panora gick vi genom ett spänn- 
ande program som styrdes upp av värdparet Abdi Moh- 
amed och Thyra Lindström. Under dagen fick vi se SDR:s  
jubileumsfilm och även äta en god tårta i biografens  
foajé. 

På kvällen ordnades det pubafton hos våra lokaler, 
det var så längesedan vi hade så mycket folk i vår  
lokal, alla trängdes ihop. Några vågade sig att sätta ute i 
altanen trots regnet som duggade ute. Trots trängseln i 
föreningslokalen, hade vi otroligt trevligt.

Svenskes äventyr – RIB Båt, 11 september
Den 11 september samlades det 11 personer för att åka 
RIB båt. Alltså en mycket snabb båt runt i Malmös vatten. 
Under turen fick deltagarna byta platser några gånger  
så att alla fick möjlighet att sitta framme och stå längst 
bak. 

Turen åkte även under Öresundsbron, tänk er, vi har åkt 
över Öresundsbron flera gånger, men nu åkte vi under 
bron för första gången! 
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Quizkampens kahoot, 14 september
Den 14 september genomförde vi vår populära Kahoot. 
Denna gång deltog det 16 personer. 
Det var mycket jämnt under hela frågesporten, flera 
namn slogs om förstaplats. Frågor som t.ex. ”Hur stor av 
Sveriges yta är skog?” dök upp under frågesporten. 

Handarbetsträff, 18 september
Gruppen Virkning/Stickningsträff beslöt sig att byta 
namn till Handarbetsträff. Detta för att utöka deras 
målgrupp till annat än bara stickning och virkning och 
därmed välkomna in andra intressen kring handarbete 
som till exempel läderarbete. Denna gång deltog det fem 
personer. 

Dövmottagning vuxna firar 20 år och pubafton, 
8 oktober
Lördagen den 8 oktober samarbetade vi med Dövmott- 
agning Vuxen, där de fick möjligheten låna vår lokal för 
att fira att de har funnits i 20 år.
På plats kom det många som ville delta på firandet, det 
blev lite mer än 70 personer som deltog med i firandet, 
stämningen var trevlig. En kul tävling ordnades, där del-
tagarna fick gissa vilka personer som fanns på de barn-
domsbilderna som var uppsatta i lokalen. 

Dövmottagning vuxen berättade om deras verksamhet 
och hur den kom till för 20 år sen och vilka rapporter 
de gjort som fått genomslag i samhället. Nu planerar  
deras team åka till USA för att få lite utbildning i ett par 
veckor. 

På kvällen ordnades det pubafton för de som deltog  
under dagen. Fler andra deltagare som inte deltog under 
dagen kom till pubaftonen. 

Halloweenpub, 29 oktober
Höstnatten den 29 oktober genomfördes den populära 
Halloween pubafton. Det kom personer med kusliga  
utklädnader, som två otäcka nunnor, en ond docka, för-
rymd fånge, häxor och många andra kusligheter. 

Det blev lekar som leddes av Irina Sokolova och kvällen 
avslutades med att de två otäcka nunnorna vann bästa 
utklädnad och fick ett pris. 

Svenskes 115-årsjubileum, 5 november
Den 5 november blev det ett mindre firande i förenings-
lokalen. Först välkomnades vi av ordföranden, Pia. Sen 
blev det en kort historielektion av Tord Lind. Därefter 
blev det underhållning av Florian Tirnovan. 

Efter underhållningen blev det fika med tårta med 
föreningens logo på. Efter fikat blev det frågesport där 
Veronica Edenfur knep första platsen. Eftermiddagen 
avslutades med medlemmarnas egna berättelser om sin 
tid hos Svenske. 

Ölprovning, 12 november
En kylig lördagseftermiddag den 12 november samlades 
12 deltagare utanför Malmö Brew & Taproom på Bergs-
gatan. Denna dag ska deltagarna genomgå en ölprov-
ning. Provningen börjades med att vi blev guidade runt 
bryggeriet och fick lite information om husets historia. 
Därefter fick vi smaka på fem olika öl. 

Kaffeprovning - del 2, 19 november
Lokalen luktade starkt av kaffe, lördagen den 19 novem-
ber. Då genomfördes det kaffeprovning del 2, med led-
ning av Ulf Nilsson Jörlemyr. Det deltog 15 personer där 
deltagarna fick prova på tre olika kaffesorter genom att 
lukta, smaka och diskutera vad de tyckte om de olika 
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Äventyrsaktivitet: Laserdome och Prison Island,  
3 december
Lördagen den 3 december samlades tolv deltagare på 
plats i Laserdome nära Värnhemstorget. Där genom- 
förde deltagarna ett par matcher Laserdome, därefter  
genomfördes Prison Island (aktivitet som liknar fångarna 
på fortet). 

Kvällen blev mycket uppskattad trots bristen på tolk. Nu 
ser vi fram emot nästa äventyrsaktivitet! 

Quizkampens kahoot, 7 december 
Den 7 december genomförde Quizkampen årets sista 
frågesport. Denna gång deltog det 17 personer. Denna 
gång var det första gången vi tog med frågor om vad  
olika ord betyder på andra språk. Sen testade vi  
deltagarna med frågan ”Var kommer blomman jul- 
stjärnan ifrån?”. 

Lucia, 10 december
Lördagen den 10 december samlades nästan 80  
personer och trängdes i ABF:s lokal, Spånehusvägen 47. 
Här skulle årets luciatåg genomföras. 
Årets lucia blev Amir Taofik med sällskap av tärnorna 
Yudiana Yang, Natallia Tryfanava, Rahima Asadova och 
Svitlana Matsuk samt en jultomte, Kent Bengtsson, (som 
delade ut godis till barnen). 
Efter luciatåget blev det det god fika och lotteri av nio 
olika priser! 

Tomtepub, 10 december
Den 10 december trängdes det många personer här i 
våra lokaler efter luciatåget som genomfördes under 
samma dag. Det serverades olika drycker och folk kunde 
även beställa lättare förtäring och njuta kvällen med god 
dryck och god socialt umgänge.

VERKSAMHET
kaffesorter som fanns på plats. Det blev också en kort 
genomgång om kaffets historia. 

Släktforskning – del 1, 20 november
Söndagen den 20 november genomfördes den första 
kurstillfället i släktforskning med ledning av Anita 
Svensson. Vi gick genom hur man använder kyrko- 
böcker så att man kan hitta sin släkt. 
Innan forskningen började, serverades det en god lunch 
med efterrätt. Det blir en fortsättning till våren.

Teater: Ett Dockhem, 24 november
Det samlades en del folk utanför Barnens Scen i  
Folkets Park den 24 november. På grund av att de ska titta  
på teaterföreställnigen Ett Dockhem. En ny teater-
föreställning av Riksteatern Crea, och det kom runt 50 
personer till föreställningen. Många uppskattade det 
fina skådespelet och historien. 

Glöggmingel, 27 november
Den 27 november genomfördes glöggmingel på Dövas 
Hus. Det kom lite mer än 30 personer och alla bjöds på 
glögg och lussekatter samt pepparkakor. Därefter satt 
vi och tecknade med varandra fram till klockan tre. Då 
började en föreläsning av Theresa Rönnholm, som före-
läste om hennes stora livsförändring. Deltagarna ställde 
många spännande frågor till föreläsaren. 

Föreläsning: Hemberedskap och Prepping, 30  
november
Onsdagen den 30 november fick vi besök av Thomas 
Ljungberg som föreläste två gånger under dagen om 
temat Hemberedskap och prepping. Först blev det  
föreläsning för seniorerna och på kvällen blev det före-
läsning för övriga medlemmar. Båda föreläsningarna var 
välbesökta. Det blev många intressanta diskussioner och 
frågor. Där Thomas berättade om vad vi bör ha hemma 
om krisen kommer. 
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INFORMATION
SVENSKES MEDLEMSBLADET
Genom ”Svenske”s medlemstidning som distribuerats via e-post eller som papperstidning har medlemmarna 
informerats kontinuerligt. Tre (3) nummer har under året givits ut.

E-post
Under året har kansliet skickat ut några mindre nyhetsbrev med information till medlemmarna. I nyhetsbrevet har 
vi ofta tipsat om kommande verksamheter som inte hunnits tas med i tryck i medlemsbladet och även övrig viktig 
information.

Mobiltelefon
Under sommaren skaffade kansliet en mobiltelefon, där medlemmarna kunde nå kansliet antingen via SMS eller 
videosamtal. Detta har använts flitigt under året och även en del information har skickats ut via SMS till medlemmar 
som önskat sig detta. 

SOCIALA MEDIER
Hemsida
Vår hemsida har varit en mycket viktig kanal för de som inte har tillgång till sociala medier. Där kan man hitta 
uppdaterad information om föreningen och hemsidans kalender har uppdaterats regelbundet under året enligt den 
verksamhet Svenske erbjuder. 

Under hösten genomgick hemsidan en större upprustning i båda utseende och tekniskt. Det som förändrades mest 
var att det blev enklare att navigera runt på hemsidan. Och sidan ”Bli medlem” innehåller mycket mer information. 
Hemsidans kalender har förenklats till en lista i stället för en månadsvy. 

Facebook
Föreningens officiella Facebooksida har använts som informationskälla, och vid behov har även mailutskick till 
medlemmar gjorts. Svenskes hemsida är kopplad till Facebook vilket innebär att så fort inlägg görs på facebook 
kommer det upp på hemsidan också.

Facebookgruppen ”Svenskes medlemmar” har använts regelbundet under året, där kan medlemmarna, styrelsen och 
kansliet kommunicera med varandra och ge tips till olika kommande verksamhet. Samt har medlemmarna också 
möjlighet att skicka en fråga inom gruppen. 

Instagram
Föreningens officiella instagram konto har varit ett komplement till våra övriga kanaler. Där har liknade information 
som facebook lagts ut. Vi har regelbunden kommunikation och bevakning på andra likstående föreningar i Sverige.   
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INFORMATION
FASTIGHET
Dövas hus
Föreningens lokaler ”Dövas hus”, belägen på Almbacksgatan 4 i Malmö, ägs av Malmö Dövas Byggnadsförening 
”Svenske” ekonomisk förening. Vi hänvisar till deras årsredovisning. 

Lokalförbättring
Under sommaren genomfördes det en större upprustning i hela lokalen med i sig att vi bytte ut belysningen för 
bättre tillgänglighet. Först fick vi hjälp av företaget Liljewalls AB som tog fram ett förslag på belysningslösning. 
Därefter anlitade vi företaget WeWork Elservice AB som tog sig an uppdraget att byta ut i stort sett all belysning i 
föreningslokalen. 

MEDLEMSKAP
Föreningen är ansluten till följande organisationer:
SDR (Sveriges Dövas Riksförbund)
SDDF (Skånes Dövas Distriktsförbund)
ABF (Arbetarnas bildningsförbund)
Triangelns bingoallians
MIP (Malmö ideella föreningars paraply-
organisation)
SDHS (Sveriges Dövhistoriska Sällskap)
Riksteatern 
Fremia
Västanviks Folkhögskola i Leksand 
Malmö mot Diskriminering 

FÖLJANDE FÖRENINGAR har anknytning till 
Malmö Dövas Förening ”Svenske”

Självständiga närstående föreningar

Namn     Bildades
Malmö Dövas Kvinnoförening  1907
Malmö Dövas Byggnadsförening 1934 
Spelis     2015 

Dessa föreningar är fristående enheter och vi 
hänvisar till respektive förenings årsredovisning.
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SLUTORD
Malmö Dövas Förening ”Svenske” vill med denna verksamhetsberättelse vill rikta ett stort tack till alla som 
under året 2022 på olika sätt har gjort värdefulla insatser för föreningen trots att året hade en långsam start med 
osäkerheten över pandemin som var kvar. Men det blev lättare ju längre året fortskred och vi kunde ha fler och fler 
fysiska träffar och vi kunde träffa er medlemmar fysiskt och kunna ta en kopp kaffe tillsammans. Detta är otroligt 
viktigt för oss i styrelsen och även er medlemmar. 

Malmö Dövas Förening ”Svenske” vill även tacka alla bidragsgivare som möjliggjort för föreningen att driva en bred 
och rolig verksamhet för medlemmarna och möjligheten för föreningen att satsa på intressepolitiskt arbete. Vi får 
inte eller glömma att tacka till våra närstående föreningar, företag och verksamheter som möjliggjort olika typer av 
verksamhet och samarbeten! 

Föreningens styrelse vill också tacka alla medlemmar, arbetsgrupper och sektioner för ett bra samarbete under året. 

Nu ser vi fram emot ett spännande år 2023, och missa inte vårt stora arrangemang, Dövas Dag till september!

Malmö, mars 2023
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Ordförande       Vice ordförande 
 
 

Mona Bresgen       Richard Thor      
Kassör        Ledamot

Jane Dor
Ledamot
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