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Stort tack för att du har varit medlem hos oss 2022 & 
Varmt välkommen till oss 2023! 

 
 
 

Tack för att du genom ditt medlemskap gör vår rörelse ännu starkare.  

Under 2022 firade SDR 100 år tillsammans med våra föreningar,  
som utgör grunden för vår rörelse. Nu är det dags att förnya ditt  
medlemskap för det nya året – 2023! 

År 2023 kommer att kännetecknas av ett fördjupat samarbete med 
våra distriktsorganisationer och lokalföreningar med betoning på 
bevarande och utveckling av mötesplatser. Mötesplatser där vi kan 
träffas och umgås på våra villkor. I vårt intressepolitiska arbete  
kommer vi bland annat att arbeta för döva barn och unga samt  
deras rätt till en genuin teckenspråksmiljö under sin skolgång och  
att alla som arbetar med dessa målgrupper ska ha kunskap i  
dövstudier. Vårt centrala arbete för att stärka det svenska teckenspråkets ställning och däribland även ett 
nationellt kunskapscenter för dövfrågor fortsätter. Att sprida kunskap om döva, svenskt teckenspråk 
och våra rättigheter genomsyrar också vår verksamhet. 

Redan nu kan du som döv medlem anmäla dig till vår föreläsningsserie om döva som minoritet och hur 
det kan påverka vår hälsa. För mer information om det och annat som är på gång i vårt förbund – besök 
oss på www.sdr.org 

Vi är den största organisation i Sverige som företräder döva och arbetar för vår mänskliga rättighet 
att få tillgång till, lära sig, utveckla och tala teckenspråk i samhällets alla avseenden. Håller du med? Då 
vill du absolut inte missa vår verksamhet under 2023, så förnya ditt medlemskap redan nu!  

Som medlem hos oss kan du delta i verksamheter som din förening ordnar. Du som tillhör målgrupperna 
för Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF, och Sveriges Dövas Pensionärsförbund, SDP, får deras 
medlemskap utan extra kostnad. Självklart får alla medlemmar även Dövas Tidning. Andra aktuella 
medlemsförmåner finner du på vår webbplats www.sdr.org

Vi vill uppmuntra dig med Mobilt BankID att logga in i vårt medlemsystem på webbadressen:  
https://medlem.sdr.org och kontrollera att dina uppgifter stämmer. Om du inte har Mobilt BankID kan du 
kontakta oss så hjälper vi dig. Med den bifogade fakturan kan du välja mellan att betala genom bankgiro 
eller enkelt och smidigt med Swish. Loggar du in i vårt medlemsystem kan du betala medlemsavgiften 
genom kortbetalning eller Swish.
 
Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta SDR:s medlemsservice: 
E-post medlem@sdr.org eller bildtelefon sdr@ectalk.se

Vill du syssna detta brev på svenskt teckenspråk? Besök: https://sdr.org/medlem2023/


