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Äldrenämnden 

Bidrag till föreningar 2018 - Uppsala läns dövas 
pensionärsförening 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att bevilja Uppsala läns dövas pensionärsförening 5 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 
2018. 

Sammanfattning 
Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna 
ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Uppsala läns Dövas 
pensionärsförening har ansökt om 56 580 kr i bidrag för 2018. Nämnden har beslutat att 
bevilja Uppsala läns Dövas pensionärsförening 5 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Uppsala läns Dövas pensionärsförening är en pensionärsförening som bedriver 
intressepolitiskt arbete och informationsarbete för äldre döva. Föreningen anordnar även 
träffpunktsverksamhet och fritidsaktiviteter för målgruppen. För fritidsaktiviteterna erhåller 
även föreningen ett mindre pensionärsbidrag/aktivitetsbidrag av äldrenämnden. Uppsala läns 
Dövas pensionärsförening har ansökt om 56 580 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 
2018. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna 
ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Några föreningar har även ansökt 
om bidrag för verksamhetsåren 2019 och 2020. 

Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Verksamhetens planerade omfattning 
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden. 
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och 

annan ideell verksamhet 

Postadress: Uppsala kommun äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 
lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 

• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar 
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan 

kommunen och föreningslivet 
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens 

verksamhetsplan 
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet 

Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja Uppsala läns Dövas 
förening 5 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget ryms inom budgeten för föreningsbidrag. Budgeten för föreningsbidrag (exklusive 
bidrag till pensionärsföreningar samt bidrag/stöd inom ramen för IOP) föreslås omfatta 
2 644 000 kr 2018 jämfört med 3 259 000 kr 2017 Minskningen förklaras av en omfördelning 
av medel på 615 000 kr från budgeten för föreningsbidrag till budget för id&Duret offentligt 
partnerskap (IP). 

Konsekvenser för jämställdhet 
Bidraget bedöms inte få några konsekvenser för jämställdheten. 

Konsekvenser för tillgänglighet 
Förslaget till beslut bedöms marginellt bidra till positiva konsekvenser för tillgänglighet för 
målgruppen äldre döva. 

Äldreförvaltningen 

Gurm-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 
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Ansökan om äldrenämndens bidrag till föreningar 2018 
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Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan kommunal nämnd 
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Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part Bidrag för (typ av verksamhet) 

  

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan kommunal nämnd Bidrag för (typ av verksamhet) 

  

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part Bidrag för (typ av verksamhet) 

  



Beskrivning och redogörelse av vad ansölcta medel ska användas till. 
Ange särskilt vilken målgrupp verksamheten vänder si till. 

Målgrupp: Uppsala läns dövas pensionärsförening 

Pensionärsföreningens uppgifter är att: 

1. ge stöd till ökad trygghet och ökad social samvaro  

Äldre döva träffas för att påverka Uppsala kommuns äldrenämnd och 
betonar att VI DÖVA finns. Kommunen ska kunna ha ansvar för att 
förutsättningar för ett gott liv som äldre döva finns att få. 1 samhället där de 
hörande redan har god tillgänglighet, inte för äldre döva, har inte trygghet 

och dålig livssituation. 

att vara en träffpunkt 

En träffpunkt som föreningen brukar ange varannan tisdag under våren och 
hösten - Teckenspråkscentrum för äldre döva. För att bryta isolering har 
äldre döva social och kulturell gemensamt att umgås på teckenspråk på 
träffpunkten som ligger på Dövas Hus (lokalen ägs av Uppsala läns dövas 
förening) på Repslagaregatan 16 i Uppsala. 

3. organisera fritidsaktiviteter 

Pensionärsföreningen organiserar fritidsaktiviteter för äldre döva är att 
promenera nära parker och naturområden, spela inomhus/utomhus ex. 
kortspel, boccia, gympa (sittgympa) m.rn, allt på teckenspråk. På grund av 
dålig ekonomiskt stöd kunde föreningen ha svårt att ordna utflykter och 

studie- och kulturresor. 

4. ge utbildning/information  

Ubildning/information ordnas på Dövas hus, delvis ut på kursplatser där 
äldre döva får allt på teckenspråk. Som i samhället har döva svårt att vara 
delaktiga och få inflytande. SDP, Sveriges Dövas Pensionärsförbund stödjer 
studie- och fritidsverksamheter för äldre döva, också på Västanviks 
folkhögskola i Leksand. 

Äldrenämnden och pensionärsföreningen har på gång samarbete och 
utreder för teckenspråkigt äldreboende för döva får information på 
teckenspråk, och idag i Uppsala finns inte. 

3(6) 
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Planerade kostnader för verksamheten under perioden 
Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden med information om eventuella 
medfinansiärer. Ange typ av kostnad, (ex. personalkostnad, lokalhyra, el, resekostnader, telefon-
abonnemang, administration etc.) budgeterad kostnad, sökt bidragssumma samt eventuell finansiering 
från annan part. 
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Handlingar som ska bifogas med ansökan 
• Stadgar (endast vid stadgeändringar eller om förening inte sökt bidrag hos nämnden tidigare) 
• Arsmötesprotokoll (från senaste årsmötet) 
• Verksamhetsberättelse (från föregående år) 
• Ekonomisk redovisning (från föregående år) 
• Revisionsberättelse (från föregående år) 
• Kopia på hyresavtal vid ansökan om hyres-/lokalkostnader 
• Ifylld redovisningsblankett av verksamheten 2016 (endast om föreningen beviljats bidrag av nämnden för detta 

år) 

Underskrift 
Att uppgifterna i ansökan jämte bilagor är korrekta intygas. Föreningen förbinder sig att lämna verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det år föreningen beviljats bidrag 

Datum Namnförtydligande "2„  Ech, i/  



Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening 

Årsmöte den 7 mars 2017 

Närvarande: 20 medlemmar 

§1 
Årsmötet öppnades av ordförande Lennart Karlsson som hälsade de närvarande 
välkomna. 

§2 
Årsmötets behöriga utlysande genomgicks och tillstyrktes. 

§3 
Dagordningen fastställdes med en punkt; "Behandling av motioner och styrelsens 
förslag" som tillägg. 

§4 
a) Till att leda förhandlingarna valdes Karl-Erik6arlsson, Stockholm. 

b) Till sekreterare utsågs Anders Sundström, Stockholm. 

c) och till justerare/rösträknare Yvonne Ann-Marie Wallin, Uppsala. 

§5 
Diskuterades om de närvarande har erlagt medlemsavgifter. Kassör Margareth 
Mej ersten konstaterade detta. Medlemsantalet var upp till 20. 

§6 
Beslöts att gå genom sida för sida av verksamhetsberättelsen. Innan genomgående 
uppmärksammade en medlem som har synproblem på läsning. Föreslogs att styrelsen 
skulle beakta detta. 
Genomgående av en rubrik; "Verksamheten under år 2016" korrigeras en 
dubbelmening "Vid dessa tillfällen hjälptes medlemmarna åt " 
En annan rubrik; "Föreningen har arrangerat många trevliga program under året". 

8 mars årsmöte. Det ska vara smörgåstårta inte pyttipanna. 
Verksamhetsberättelsen 2016 godkändes med kommentarer/korrigeringar. 

§7 
Ekonomiberättelsen; resultaträkning, finansiella intäkter och kostnader och 
balansräkning samt skulder och eget kapital genomgicks och godkändes. 



§8 
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. 

9 
Godkändes att ge avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 10 
"Behandling av motioner och styrelsens förslag" tilläggs till dagordningen. 

a) Styrelsen fick en kallelse till SDP:s stämma i Örebro den 31 maj — 
2 juni 2017. 

b) Diskuterades att välja ombud till stämman. Beslöts att styrelsen 
får i uppdrag att välja ombud. 

c) Lägg märke till anmälan ska skickas till SDP senast den 20 mars. 

§ 11 

Föreslogs av styrelsen följande punkter: 
a) För styrelses arbete får styrelse en gemensam middag för max 1.500 kronor 
b) Bilersättning 18.50 kronor per mil. 
c) Traktamente t.ex. kost, kvitto krävs. 
d) Ordna aktiviteter t.ex. fest för att handla mat 50 kronor eller kvitto krävs. 

De alla fyra punkterna genomgicks och godkändes. 

Diskuterades även om revisorsarvode. Det kom två förslag; 500 kronor och 300 
kronor. 
Godkändes att besluta majoritetens förslag 300 kronor. 

§ 12 
Valberedningen hade två namn till ordförandekandidater; Lennart Karlsson och Inger 
Edwall. 
Beslöts att gå till sluten röstning. 
Efter röstningen räknade Yvonne Arm-Marie Wallin med Anders Sundström som 
bevittnade 20 röster följande personer; 

Inger Edwall 15 röster 
Lennart Karlsson 4 röster 
En person röstade blankt. 

Årsmötet beslöt att välja Inger Edwall till ordförande. 

VB föreslog Yvonne Ann-Marie Wallin till ledamot för en tid av två år. Beslöts att 
välja henne till ledamot. 

Margareth Mejersten sitter kvar i styrelsen ett år. 



Vid protokollet: 

VB föreslog Eva Karlsson till suppleant för en tid av ett år. Beslöts att välja henne till 
suppleant. 

§ 13 
Anders Mauritzon omvaldes till revisor. Bernt Rådahl valdes till revisorssuppleant. 

§ 14 
Lennart Karlsson och Anders Mejersten valdes till valberedningen. 

§ 15 
Om föreningens kontaktman diskuterades. Inget namnförslag. Beslöts att styrelsen 
handhar kontaktmannen. 

§ 16 
Styrelsen föreslog medlemsavgift för nästa år höjs med 10 kronor. Efter diskussion 
bestämdes att medlemsavgiften för år 2018 höjs med 20 kr till 70 kronor. 

§ 17 
Verksamhetsplan våren 2017 genomgicks med korrigeringar/kommentarer; 

16 maj ändras till 20 maj Båtutflykt 
maj/juni Tre stadsträff i Falun 

Verksamhetsplan hösten 2017 
Augusti Museum/utflykt 
Augusti Surströmming/kräftskiva 

Anita Hägglund föreslog att en utflykt till Stockholm för att besöka Stockholms läns 
dövas pensionärsförening. 

Budget 2017 — 2018 upplästes och godkändes. 

§ 18 
Till sist tackade Karl-Erik Karlsson för visat intresse under förhandlingarna och 
önskade nya styrelsen lycka till. 

Justerat; 

/ , 
Karl-Erik garlsson 

Wf r„..K _ANY ZukY. 
/Yvonne Ann-Marie Wallin 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2016 
FÖR UPPSALA LÄNS DÖVAS PENSIONÄRSFÖRENING 

Styrelsen för Uppsala läns dövas pensionärsförening får härmed överlämna 
verksamhetsberättelse för 31:e verksamhetsåret 2016 

Styrelsen: Lennart Karlsson ordförande 
Inger Edwall sekreterare 
Margareth Mejersten kassör 
Eva Karlsson suppleant 

Firmatecknare Denny Bergerholm 
Lennart Karlsson 

Revisor Anders Mauritzon 

Valberedning Vera Dahlin, sammankallade 
Nona Horvath 



Sammanträden 
Under året har styrelsen haft 9 sammanträden varav ett konstituerade möte. 
Samtliga möten är protokollförda. 

Föreningsmöten 
Fyra föreningsmöten har hållit den 26 januari, den 5 april, den 6 september och 
15 november. Samtliga möten är protokollförda. 

Årsmöte 
Årsmöte hölls den 8 mars 2016. 23 medlemmar var närvarande vid mötet. 
Årsmötet, Alf Karlsson från Stockholm ledde mötet tillsammans med årsmötets 
sekreterare Denny Bergerholm från Uppsala. l val av styrelsen nyvaldes Lennart 
Karlsson till ordförande för ett år. Som ledamot nyvaldes Margaret Mejersten 
för två år. Som suppleant omvaldes Eva Karlsson för ett år. Inger Edwall har ett 
år kvar som ledamot. Efter årsmötet bjöds på smörgåstårta och drycker. 

Pensionärsföreningens medlemantal och medlemsavgift för år 2016 
Föreningen hade vid årets början 33 medlemmar. Under året 2016 har 3 
medlemmar gått bort, Lars Sundström, Karin Östenberg och Sven-Erik 
Tholander. Medlemsantalet blev mindre till 30 medlemmar vid årets slut. 

Aktivitetsstöd 
Föreningen har från Uppsala kommun fått 3 680 kr i verksamhetsbidrag. 

Medlemskap 
Pensionärsföreningen är ansluten till Sveriges dövas pensionärsförbund, 
SDP och också är ansluten till Uppsala Läns Dövas Förening, ULDF 

Lokaler på Dövas Hus 
Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening använder dövas föreningens lokaler för 
pensionärsträffar med kaffeservering, sammanträde, föreningsmöten, 
föreläsningar och fester. Årsmötet den 8 mars höll på 
Dövas Hus. 

Kaffeservering - Fikavärd 
Medlemmarna har enligt kaffelistan, turats om att handla in fika och koka kaffe 
på varannan tisdag. Medlemmarna har även bakat kaffebröd till kaffet. 
Fikavärd har inte behövt betala för fika. 



Verksamheten under år 2016 
Uppsala läns dövas pensionärsförening har haft sina ordinarie sammankomster 
huvudsakligen i Dövas hus, Repslagaregatan 16 - Timmermansgatan 11 i 
Uppsala. Träffarna har hållits varannan tisdag, förutom sommarmånaderna 
verksamheten förekommit sparsamt. 

Under verksamhetsåret 2016 ordnades bl.a. kaffesamkväm med frågesport, 
föreläsningar och videoprogram. Vid dessa tillfällen hjälptes medlemmarna åt 
att ordna med matlagning och servering. 

Pensionärsförening 40 år 
Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening, ULDPF, fyllde 40 år. Föreningen 
stiftades den 12 februari 1976. Föreningen ordnade en enkel och fin 
jubileumsmiddag på en grekisk Vergina Palace i Svista. Vid middagen berättade 
Lennart Karlsson kort om bildande av föreningen. 



Julbord i Särsta Värdhus 

Föreningen har arrangerat många trevliga program under året. 

12 januari Julgröt och julklappsbyte. 

8 mars Årsmöte. Föreningen bjöd på smörgåstårta 

17 maj Gemensamträff med Tommy Eriksson från PRO. 

31 maj ULDPF 40års jubileumsfest 

9 juni Bild-frågesport av Eva Karlsson 

14 juni Avslutning med sommarsillbuffé för sommaruppehåll 

2 september Surströmmingsfest ute på trädgården på Dövas hus. 

9 september Besök av Södertörns pensionärssektion från Stockholm 

4 oktober Nutidsfrågesport av Anders Mejersten. 

18 oktober Oktoberfest med tomatsoppa 

29 november Smyckat lokalen med julgrejer inför första advent 

3 december Julbord i Särsta Värdshus 

13 december Julfika — avslutning 



Föreläsningar/föredrag: 
Föreläsning och information från Tolkcentralen skedde den 9 februari i Dövas 
hus där en man heter Roger Jämtdal, själv var tolkchef kom för att presentera 
om sig själv och informera om tolkverksamheten och aktuella nyheter. 

Den 23 februari var det ett företag heter Sign Care från Stockholm som kom till 
ULDPF i Dövas Hus och informerade om deras tjänster. Personlig service på 
teckenspråk typ boendestöd, hemtjänst, ledsagare m.fl. Sign Care har ett avtal 
med Uppsala kommun. 

Den 17 maj visade intresse från Friskvård att medlemmarna vill gå på Qigong. 
En dagskurs ledde Tommy Eriksson, ledare från PRO visade hur kroppen och 
rörelser samspelades och medlemmarna fick öva på tio olika stationer. 

Den 9 september besökte 44 pensionärer från Södertörn pensionärssektion, 
Stockholm Dövas Hus för att träffa pensionärer och umgås. Fint väder bjöds på. 
Kaffe med Fyriskaka och vaniljsås serverades ute i partytältet, vilket det var en 
oförglömlig dag. 



CC 
Inge Edwall, sekreterare 

Minnesfond - Lars Sundström 
Yvonne Wallin önskade att bilda en gåvofond till minne av Lars Sundström. 
Fonden har en behållning på 1 600 kronor. Ändamål för fonden är för utflykter, 
kulturella aktiviteter eller studiebesök. 

Uppsala Läns Dövas pensionärsförening 
Kansli på Uppsala Läns Dövas Förening har hjälpt till med administration för 
pensionärsföreningens ekonomi och sköter också om pensionärsföreningens 
plusgiro och kassa. 

Slutord: Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening vill framföra ett varmt tack till 
Uppsala Kommun för ekonomiskt stöd och Uppsala Läns Dövas förening för 
ovärderlig hjälp med föreningens administrativa och annat arbete. Vi vill också 
tacka våra medlemmar och andra personer för deras stöd och utmärkt 
samarbete under det gångna året. 

Uppsala i februari 2017 

För verksamhetsberättelsen: 

ber,4444a4.--/-- 

Lennart Karlsson, ordförande 

ki CU. 4Q-( PtetÅL, 
Mar reth Mejersten, kassör 

(7( 
Eva Karlsson, suppleant ' 



Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening 2016-01-01 - 2016-12-31 

Resultaträkning 2016 2015 

Intäkter 
Verksamhetsbidrag från kommun 3 680 kr 3 910 kr 
Medlemmar 3 840 kr 4 320 kr 
Gåvor 500 kr 0 kr 
G rötfest 780 kr 1 395 kr 
Årsmöte 0 kr 0 kr 
40 årsfest 3 955 kr 
Tre städersträff 4 400 kr 
Utflykt till Sundbyberg - SDR kontor 1 800 kr 
Sillsexa 2 121 kr 1 200 kr 
Surströmm ni ngsfest 2 245 kr 2 100 kr 
Träff med Södertörns sektion 2 345 kr 
Oktoberfest 1 060 kr 720 kr 
Kaffe-vårtermin 5 341 kr 4 220 kr 
Kaffe-hösttermin 4 424 kr 2 925 kr 
Ränta 0 kr 0 kr  
Summa intäkter 30 291 kr 26 990 kr 

Kostnader 
SDP - medlemskap 2 240 kr 2 520 kr 
Grötfest 422 kr 581 kr 
Årsmöte 2 373 kr 874 kr 
40 årsfest 5 105 kr 
Tre städersträff 5 085 kr 
Utflykt till Sundbyberg - SDR kontor 2 570 kr 
Sillsexa 1 454 kr 788 kr 
Surströmming 693 kr 1 045 kr 
Träff med Södertörns sektion 322 kr 
Oktoberfest 440 kr 610 kr 
Dela resa med ULDF till Särsta Julbord 617 kr 
Styrelse 3 049 kr 1 112 kr 
Administration 7 179 kr 4 514 kr 
Uppvaktning 1 500 kr 1 933 kr 
Avsättning till Minnesfond 300 kr 
Representation 4 865 kr 
Kaffe-vårtermin 1 272 kr 1 453 kr 
Kaffe-hösttermin 1 694 kr 1 122 kr  
Summa kostnader 28 660 kr 29 072 kr 

Finansiella intäkter och kostnader 
Årets resultat 1 632 kr - 2 082 kr 
Summa Finansiella intäkter och kostnader 1 632 kr - 2 082 kr 



Margåieth Mejerste 
Kassör 

Balansräkning 2016 2015 

Tillgångar 
Kassa 
Plusgiro 
Summa 

435 kr 
33 128 kr 

469 kr 
29 559 kr 
30 028 kr 33 563 kr 

Skulder och Eget kapital 

Eget kapital 
Minnesfond 1 600 kr 
Balanserad vinst 28 720 kr 30 802 kr 
Årets resultat 1 632 kr - 2 082 kr 

Skulder 

Summa 

Uppsala i januari 2017  

1 611 kr 1 308 kr 

33 563 kr 30 028 kr 



Revisionsberättelse 

Undertecknade som av Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening vid ordinarie årsmöte 

utsetts att granska räkenskap och förvaltning för år 20160101-20161231, för efter uppgjort 

uppdrag avge följande revisionsberättelse: 

Jag har granskat förenings räkenskaper som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och 

förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. 

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker jag styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet under verksamhetsåret 2016. 

Uppsala februari 2017 

/ 

Anders Maurii zon 

Revisor 
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