Stockholm den 4 maj 2021
Till
SDR:s regionala organisationer
SDR:s lokala organisationer för kännedom
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)
Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP)
RFSL Regnbågen
Sveriges Dövhistoriska Sällskap (SDHS)
Svenska Dövidrottsförbundet (SDI)
Västanviks folkhögskola

Information inför SDR:s digitala kongress
Information på svenskt teckenspråk
Varmt välkommen till SDR:s digitala kongress den 4 till 6 juni. Här kommer uppdaterad
information inför kongressen.
Handlingar på kongresswebben
Följande uppdaterade handlingar finns nu uppe på kongresswebben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program inklusive planering av dagordningspunkter
Deltagarlista
Ordlista
Kongressens dagordning med förslag till beslut
Förslag på kongressens arbetsordning
Årsredovisning 2020
Förslag till ersättning för förtroendevalda
Förslag till förbundsavgift, rekommenderad medlemsavgift och avgift för anslutna
organisationer 2022-2025
Verksamhets- och budgetplan 2021
Handlingsprogram 2022-2025
Förslag till arbetsordning för valberedningen

Kongressens plattform och röstningsapp
Den digitala kongressens plattform är Zoom Webinar. Vi kommer att använda en
röstningsapp som heter Percap under kongressen. Denna app är endast till för de som har
rösträtt, det vill säga de regionala ombuden. Vi kommer att köra en generalrepetition av
Percap och Zoom Webinar den 1 juni klockan 18.00 – 19.00. Manualer för Zoom Webinar
och Percap hittar du på sidan Guide: Digital kongress i vår kongresswebb.
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Digitalt forum för ombuden
Vi erbjuder er som är ombud ett eget digitalt forum utanför kongressens program där ni kan
ha egen diskussion både på fredagen och lördagen. En länk till Zoom Meeting kommer att
skickas ut i mejl till ombuden som vill delta i det digitala forumet efter kongressens
ajournerande båda dagarna.
Information från Valberedningen
Valberedningen föreslår Channah Larsdotter, Stockholm, till vice kongressekreterare och till
kongressens protokolljusterare tillika rösträknare föreslås Jonas Brännvall, Norrbottens
Dövas Teckenspråksförening och Addiswa Stenström, Dövas Förening i Örebro.
Motkandidatblanketter
Eventuella motkandidater ska föreslås på avsedd motkandidatblankett och skickas till
kongress@sdr.org senast 4 juni klockan 18.00. Blanketten och mer information finns på vår
kongresswebb.
Kongressutskott
På dagordningen finns punkt 5. Kongressutskott: Beredningsutskott och
Valberedningsutskott. Beredningsutskottets huvudsakliga syfte är att vid behov utveckla eller
(om)formulera ett förslag. I detta utskott ska det finnas representation av ombud,
förbundsstyrelsen och kansliet. Valberedningsutskottet har till uppgift att ta fram namnförslag
till valberedningen som väljs i punkt 16. Val av valberedning.
För att göra den digitala kongressen effektiv får ni gärna komma med namnförslag till
kongress@sdr.org senast den 1 juni. Namnförslagen presenteras under punkt 5.
Kongressutskott i dagordningen. Det kommer att erbjudas digitala mötesplatser för dessa
utskott under kongressdagarna.
Manualer
Vi har skapat manualer för Zoom Webinar och röstningsappen Percap samt en Guide för
digitalt Påverkanstorg.
Följande manualer finns på vår kongresswebb:
•
•
•
•

Att tänka på inför kongressen
Guide till Zoom Webinar
Guide till Percap - röstningsapp
Guide till digitalt Påverkanstorg

Teknisk support
Vi erbjuder teknisk support under kongressdagarna den 4 till 6 juni för er som är ombud,
observatör eller representant. Ni kontaktar supporten genom FaceTime/Whatsapp till Linda
Stål, nummer: 0727-10 40 30 alternativt bildtelefon sdr@ectalk.se.
Påverkanstorg
Denna månad kommer vi att ha fem påverkanstorg. Titta gärna på ´Guide till digitalt
Påverkanstorg´ som är till för oss alla som deltar i påverkanstorgen. Guiden förklarar
påverkanstorgens syfte och hur de går till. Observera att vi har ändrat tiderna för
påverkanstorgen till klockan 18.00 – 20.00 förutom den 11 maj då vi har ett lite annorlunda
upplägg. Ett schema till påverkanstorgen medföljer i bilaga.
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Handlingar
Önskar ni att få handlingar i pappersformat, meddela oss genom mejl till kongress@sdr.org
med er adress så ordnar vi utskick av handlingarna.
Om ni har frågor eller funderingar rörande påverkanstorgen eller kongressen, så går det bra
att mejla till kongress@sdr.org eller ringa på bildtelefon sdr@ectalk.se.
Med vänlig hälsning,

Therese Rollvén
Samordnare för kongressen 2021
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