
 
 
 

 
FSDB Stockholms och Gotlands Län 
Org.nr: 802012-9949 
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 

 
Styrelsen för den ideella föreningen FSDB Stockholms och 
Gotlands län får härmed avge verksamhetsberättelse för året  
2019-01-01 – 2019-12-31. 
 
 
Inledning 
Styrelsen för FSDB Stockholms och Gotlands län lämnar härmed en redogörelse för 
verksamhetsåret 2019. Det är den 33:e i ordningen sedan föreningen bildades år 
1986.  
 
Föreningen har haft ett fint verksamhetsår med bra verksamhet för alla åldrar. 
 
Medlemmar 
Vid årets slut har föreningen 115 röstberättigade och 134 stödjande medlemmar, 
totalt 249 medlemmar. (2018 hade föreningen 118 röstberättigade och 139 stödjande 
medlemmar, totalt 257 medlemmar). 
 
Årsmöte 
Årsmötet, hölls lördagen den 13 april på Dövas Hus i Stockholm. 18 röstberättigade 
medlemmar deltog. Årsmötesförhandlingarna leddes av Britt Karmgård och 
mötessekreterare var Ingela Jacobsson. 
 
Jane Eriksen, Alex Boije och Anette Rosing valdes  som ledamöter för två år. Peter 
Falkegård, Rolf Eriksson, Angelique Qviberg Olsen och Albin Henricsson hade ett år 
kvar.  
Som auktoriserad revisor omvaldes Johan Engdal från Sonora Revision och som 
ersättare omvaldes Emil Bejersten. 
 
Ingen valberedning valdes på årsmötet, utan de valdes på medlemsmötet den 17 
september. Sammankallande blev Ann Jansson samt Göran Rydberg och Lena 
Svensson. 
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Styrelse och arbetsutskott 
Styrelsen konstituerade sig den 13 april på följande sätt: 
Ordförande Peter Falkegård, vice ordförande Jane Eriksen, kassör Anette Rosing, 
ledamöter Rolf Eriksson, Alex Boije, Angelique Qviberg Olsen och Albin Henricsson. 
I arbetsutskottet ingår Peter Falkegård, Jane Eriksen och Anette Rosing. 
Firmatecknare, två i förening, är Peter Falkegård, Jane Eriksen och Ingela 
Jacobsson. 
Styrelsen har haft 8 ordinarie samt ett konstituerande sammanträden som alla är 
protokollförda. 
 
Arbetsutskottet har haft 2 protokollförda sammanträden. 
 
Styrelseledamöterna har ansvarsområden enligt följande: 
LSS – Alex Boije 
Färdtjänst – Rolf Eriksson 
Tolkfrågor – Jane Eriksen 
Hörselvården- Peter Falkegård 
Hjälpmedel/ITK – Jane Eriksen och Peter Falkegård 
Medlemsfrågor – Anette Rosing 
 
Perioden 1 juli-31 december trädde Jane Eriksen in som tillförordnad ordförande pga 
att ordförande Peter Falkegård drabbats av sjukdom. 
 
Medlemsmöten 
På medlemsmötena får medlemmarna fortlöpande och aktuell information om arbetet 
i styrelsen och i arbetsgrupperna. Medlemmarna har då möjlighet att påverka och 
besluta i viktigare frågor. 
 
Under året har föreningen haft tre medlemsmöten och samtliga är protokollförda.  
 
Verksamhet 
Föreningen har som målsättning att ha en varierad och aktuell verksamhet med 
inslag av studiebesök, föreläsningar, kultur, friskvård samt kurser.  
Föreningen har en egen verksamhetslokal som är öppen för alla medlemmar. 
Lokalen kallas för DBA (DövBlindas Aktivitetshus). I lokalen har vi vårt café som 
heter Café Katarina vilket är öppet på onsdagar. I lokalen har vi även haft annan 
verksamhet såsom studiecirklar, yoga, föreläsningar, pubaftnar mm. 
 
Vid stora helger som trettondedag jul, påsk, midsommar samt jul ordnar föreningen 
fester med aktiviteter, god mat och trevlig social samvaro på andra platser.  
 
Här nedan finns ett axplock på övriga aktiviteter som föreningen ordnat under året: 
Konst med Camilla Högberg, Isskulptering, Sven-Harrys museum,Nobelmuseet, 
föreläsningar om bland annat godis, Trafikverket, Frälsningsarmén, Studiecirkel i 
samverkan med ABF där medlemmarna fick lära sig sticka, virka och göra makramé 
mm. 
 
Igelkotten 
Igelkotten är en grupp för medlemmar som är helt dövblinda och som använder taktilt 
teckenspråk. Syftet med denna grupp är att medlemmarna får träffas och utbyta 
information, ge varandra råd och tips om olika saker som kan underlätta ens vardag 
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samt att de får information från föreningen om föreningens verksamhet, information 
om olika händelser som sker i omvärlden och mycket mer, allt detta direkt på sitt 
första språk, teckenspråket.  
Namnet Igelkotten kommer från att en igelkott har taggar som de kan dra ut och in, 
det symboliserar punktskrift.  
Antal medlemmar i denna grupp är i dagsläget 8 personer och gruppen träffas 
ungefär varannan månad. 
Ansvarig för denna grupp är Jane Eriksen och Ingela Jacobsson. 
 
Hälsa och friskvård 
För personer med dövblindhet är möjligheterna till friskvård mycket begränsade. 
Föreningen erbjuder medlemmarna möjligheter till anpassad friskvård i olika former 
med lärare/ledare som har kunskap om dövblindhet och kan anpassa träningen mer 
individuellt. 
 
Må Bra Vecka på Almåsa 
Föreningen arrangerade en Må Bra Vecka den 29 juli till 2 augusti på Almåsa. 26 
medlemmar från föreningen deltog samt några personer med dövblindhet från andra 
föreningar. 
Veckan bjöd på friskvårdsaktiviteter såsom studsmatta, träning i styrka, balans och 
stabilitet, promenad med stavar, yoga, flottetur, utflykt till Nynäshamn samt trevlig 
samvaro. 
 
Yoga 
Under vårterminen erbjöds anpassad yin-yoga en gång i veckan med Debbie Z 
Rennie som ledare. Under höstterminen ledde Debbie anpassad yoga där deltagarna 
varannan vecka hade yin yoga och varannan vecka fick prova på annan yoga som 
tex Ashtanga, Iyengar, Hatha samt Stolsyoga. 
 
Workshop Rawfood 
Debbie Z Rennie arrangerade en workshop om rawfood där medlemmarna fick tips 
och inspiration genom att göra en trerättersmeny. 
 
Cirkelgym 
Emil Bejersten ledde anpassade pass i cirkelgym en gång i veckan i SRF-huset i 
Enskede. 
 
Vandring 
Vi arrangerade i samverkan med WillUt och Anders Andrae skräddarsydda 
vandringar utifrån allas förutsättningar och lederna passade även de som sitter i 
rullstol. Vi hade vandringar i Vaxmora torp, Erstavik, Kappsta Naturreservat samt 
Björnö. 
 

Massage 
Under hösten erbjöds medlemmarna att få massage av Cia Grönborg som själv har 
dövblindhet och är utbildad massör. Det var uppskattat av medlemmarna. 
 
SPA 
Året avslutades med ett besök på Centralbadet där medlemmarna fick koppla av, få 
behandlingar samt äta god lunch.  
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Barn, ungdomar och familjer 
Då det inte finns någon lokalförening för barn, ungdomar samt familjer med 
dövblindhet har vår förening ansvaret för denna målgrupp. Föreningen strävar efter 
att arrangera anpassade aktiviteter som de kan delta i. Vi har familjer med barn som 
har dövblindhet samt familjer där antingen den ena eller båda föräldrarna har 
dövblindhet. 
  
Under året arrangerade vi några aktiviteter för denna målgrupp. 
Rollers and Bowlers, Familjedag på Skansen, Utflykt till Vikingastaden Birka, Titanic 
The Exhibition i Uppsala, Prova på klättring, Arsenalenmuseet i Strängnäs. 
I övrigt var alla föreningens övriga aktiviteter även öppna för barn och ungdomar. 
 
Intressepolitiska frågor 
En av de viktigaste uppgifterna för föreningen är att bevaka och informera på olika 
nivåer om personer med dövblindhet. Det sker hela tiden förändringar i samhället på 
regionnivå så det är väldigt viktigt att bevaka våra medlemmars rättigheter till 
tillgänglighet och delaktighet. 
 
Färdtjänsten 
Föreningen har löpande bevakning kring färdtjänstfrågor. 
 
SMS tjänst 
Regionen lanserade under året en SMS tjänst där man kan kontakta Resegarantin 
via SMS om ens färdtjänsttaxi av någon anledning inte kommer. 
 
App 
Regionen har tillsatt en referensgrupp och syftet med denna är att ta fram en app för 
smartphones och paddor för kunna boka färdtjänstresor direkt i appen. Alex Boije 
representerar FSDB i referensgruppen. 
Ett första möte har ägt rum och man diskuterade initialt vad en app måste kunna, hur 
den ska utformas och vilka anpassningsmöjligheter denna app måste innehålla. 
Gruppen kommer träffas fler gånger och det kommer bli en testperiod innan en app 
finns klar för användning. 
 
Tolkfrågor 
Föreningen har representanter i Tolkcentralens samverkansråd där vi lyfter upp 
aktuella frågor. Däremellan har vi haft dialog i form av fysiska möten samt via epost 
kring olika frågeställningar samt samverkan kring tolkar vid våra aktiviteter.  
 
Upphandling av ramavtal avseende tolktjänster till personer med döv,-
dövblindhet samt hörselnedsättning. 
Under året har föreningen aktivt bevakat och försökt påverka SLSO:s (Stockholms 
Läns Sjukvårdsområde) upphandling av tolktjänster ur brukarperspektiv. Anbudet 
gick ut under april månad. När tilldelningsbeslutet kom var det ett tolkbolag som 
lämnade in en begäran om överprövning till Förvaltningsrätten och yrkade på att 
upphandlingen skulle göras om. Förvaltningsrättens dom blev att upphandlingen 
måste göras om gällande anbudsområde 1 som är Teckenspråkstolkning och 
dövblindtolkning. En ny upphandling kom ut i oktober enbart för anbudsområde 1 och 
då lämnade tre bolag in begäran om överprövningar och yrkade att upphandlingen 
återigen ska göras om med hänvisning att SLSO (inte följt Förvaltningsrättens 
tidigare dom. Förvaltningsrätten fattade ett interimistiskt beslut i början på december 
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att SLSO inte får teckna avtal med tolkbolagen förrän slutlig dom fattats. FSDB har, 
tillsammans med andra föreningar skickat, en skrivelse till SLSO samt till HSF (Hälso 
och sjukvårdsförvaltningen) samt Tolkcentralen i mitten på december där vi 
framförde kritik på hur denna upphandling har skötts samt pekat på att det som 
bolagen framfört i sina överprövningar är samma synpunkter som vi föreningar 
lämnade när upphandlingen skulle tas fram. Någon dom har inte fattats vid årsskiftet 
vilket betyder att vi fortsätter bevaka frågan under 2020. FSDB anser att detta är 
oacceptabelt att det får gå till så här och har ställt sig mycket kritiska till 
Tolkcentralen, SLSO och HSF. 
 
I övrigt har föreningen haft dialog med Tolkcentralen om deras ekonomiska situation 
som påverkat våra medlemmar hårt. Tolkcentralen kom med direktiv som 
begränsade möjligheterna att få tolk som vi inte kunde acceptera. Dessa direktiv togs 
sedan bort. 
 
Övrigt 
FSDB kongress 
Föreningen deltog på FSDB kongress den 24-26 maj i Eskilstuna med följande 
ombud: Mikael Lundgren, Alex Boije, Jane Eriksen, Rolf Eriksson och Anette Rosing.  
Föreningen lämnade in två motioner till kongressen, om kommunikationsplattform 
samt om ”Årets Medlem”. Motionen om kommunikationsplattform avslogs och 
motionen om Årets Medlem ansågs besvarad. 

Teckenspråkets juridiska status 
I juni skickade FSDB tillsammans med flera andra föreningar ett remissyttrande om 
att Stockholm Stad saknar grundläggande förståelse och kunskap om sitt ansvar 
avseende teckenspråket och gentemot teckenspråksanvändare. Vi ansåg att staden 
behöver skaffa sig mer kunskap och upprätta rutiner så att de kan uppfylla sina 
skyldigheter. Staden behöver även säkerställa att personer som använder 
teckenspråk, i synnerhet döva, hörselskadade, eller dövblinda, får sina rättigheter 
tillgodosedda.  
Den 27 november beslutade kommunstyrelsen följande: 
Kommunstyrelsen beslutar därför att en översyn av teckenspråkets ställning, 
utvecklande och främjande inom staden ska göras inom ramen för det arbete staden 
bedriver med program för tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 2018-2023. Stadens program för tillgänglighet och delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning syftar till att nå målet om tillgänglighet för alla 
och full delaktighet på jämlika villkor. Programmet är ett övergripande styrdokument 
som stadens nämnder och bolagsstyrelser ska utgå från när de planerar och följer 
upp sitt arbete. Utifrån den samlade bilden av remissvaren till denna skrivelse anser 
jag att en översyn av teckenspråkets juridiska status i stadens verksamheter ska 
genomföras inom ramen för detta program. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
identifiera vilka nämnder och bolag som ska ingå i arbetet samt att översynen görs i 
samråd med kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor samt med relevanta 
organisationer inom civilsamhället och funktionshindersrörelsen." 
Detta var ett glädjande beslut! 
 
Järvaveckan 
Järvaveckan genomfördes den 12-16 juni. Järvaveckan motsvarar Almedalen fast 
det har fokus på Stockholms län. Funktionsrätt Stockholms län hade ett eget tält som 
vi föreningar kunde boka in oss i och vi hade vår tid den 15 juni. FSDB 
representerades av Peter Falkegård, Jane Eriksen och Rolf Eriksson. Många andra 
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föreningar och organisationer fanns på plats också. Det fanns seminarier och det 
hölls tal. Våra representanter träffade flera politiker och passade på att lyfta upp våra 
viktiga frågor med dem. Det var en bra dag och målsättningen är att delta i 
Järvaveckan framöver. 
 
Möte med politiker  
Peter Falkegård, Jane Eriksen och Ingela Jacobsson hade två möten inbokade i 
Landstingshuset den 17 juni. 
 
Första mötet var med Petra Larsson och Victor Harju som är heltidspolitiker inom 
regionen och som bland annat sitter i Hälso- och sjukvårdsnämnden där 
Tolkcentralen ingår. Vi lyfte upp tolkfrågor med dem, bland annat det som hänt med 
Tolkcentralens underskott och vår kritik hur det hanterats. Vi kunde inte acceptera de 
begränsningar som TC införde, att man bara skulle få tolk en gång i veckan till sin 
fritid. Vi lyfte även upp problemet med hjälpmedel för våra medlemmar. Det var ett 
bra och givande möte. 
 
Efter lunch var det dags för nästa möte där vi träffade Ella Bohlin som är 
vårdutvecklingsregionråd. Hon har ansvar för bland annat hjälpmedel som var vår 
huvudfråga vid detta möte. Här upplevde vi inte samma entusiasm som vid 
förmiddagens möte. Ella lyssnade och kommenterade men mycket mer än så var det 
inte. Vi kommer dock inte att ge oss utan kommer att fortsätta lyfta frågan framöver. 
 
Deafblind Challenge  
Torbjörn Svensson genomförde under hösten Deafblind Challenge där han cyklade 
på tandemcykel från Treriksröset till Smygehuk. Den 27 augusti var de i Stockholm 
och då genomförde vi ett arrangemang på Sergels torg i samverkan med FSDB riks, 
ABF och Iris Hjälpmedel. Torbjörn höll ett tal om syftet med denna resa och det är att 
synliggöra personer med dövblindhet. Många kom till Sergels Torg mitt i 
högsommarhettan och det blev ett lyckat evenemang. TV och radio var på plats.  
 
Mässa  
Intresseorganisationerna i Stockholms län (inkl. FSDB) och Hörselhabiliteringen bjöd 
in till en kväll den 1 oktober där vi informerade om aktiviteter, intressepolitik och 
kurser. Målgruppen var hörselskadade, döva/dövblinda barn och ungdomar samt 
föräldrar, anhöriga och övriga intresserade. Mässan var på Dövas Hus. Alex Boije 
deltog från föreningen.  
 
Hörapparatverkstaden på Rosenlund 
I oktober fick vi information om att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattat beslut om 
att hörapparatverkstaden på Rosenlund från 1 januari 2020 inte längre ska finnas på 
Rosenlund utan enbart hos KommSyn/Hjälpmedel Stockholm i Älvsjö. Föreningen 
agerade tillsammans med andra föreningar och skickade en protestskrivelse om 
detta. 
Vi fick sedan fått glädjande besked från att verkstaden kommer att finnas kvar på 
Rosenlund och fortsätta som tidigare. 

Aktiveringskurser 
I mitten på november fick vi information om att Region Stockholm dragit in det 
särskilda bidraget till folkhögskolor för habilitering och rehabilitering från och med 
september 2019. Det är det bidrag som bland annat Mullsjö folkhögskola och 
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Hagabergs folkhögskola söker till för att täcka kost och logikostnader för deltagare 
som kommer från Stockholms-regionen.  
Föreningen har haft kontinuerlig dialog med Region Stockholm, Funktionsrätt 
Stockholms Län samt Dövblindteamet om detta då detta beslut drabbar personer 
med dövblindhet då man inte längre kan delta på aktiveringskurser på 
folkhögskolorna. Funktionsrätt Stockholms län har lyft denna fråga på 
samverkansråden där ansvariga politiker deltagit. Då frågan inte var löst vid årsskiftet 
fortsätter vi att arbeta för denna fråga även under 2020. 

Internationella Funktionshinderdagen  
Den 3 december arrangerade Funktionsrätt Stockholms län en temadag för politiker 
och tjänstemän i regionen. Alex Boije och Rolf Eriksson deltog från föreningen. 
Syftet med denna dag var med ord, text och praktisk övning berätta om FSDB:s 
målgrupp. 
Dagen gick riktigt bra sett och vi fick ut vårt budskap och att få politiker att vilja 
lyssna.  
 
Rolf förklarade och hittade korta kärnfulla fraser att förmedla. Alex kunde visa hur 
dövblindtolkning fungerade praktisk. Det kom politiker från många partier. De 
berättade om olika områden som är problematiskt, som tex Tolkcentralen och 
ledsagning som sådan. De visade hur dövblindhet fungerar i praktiken genom 
fingerad optik och hörselkåpor. Alla politiker som kom var pigga på lyssna och testa.   
 
LSS 
LSS är komplext och svår att få en helhetsbild kring då det är ett snårigt regelverk 
samt att det är både på nationell nivå och regionnivå. För att kunna sätta sig in i detta 
område har föreningen under hösten tillsatt en arbetsgrupp som ska fokusera på att 
få en helhetsbild hur LSS fungerar, hur regelverket ser ut och vad vi i föreningen kan 
påverka. Arbetsgruppen bjöd in Fredrik Söderström från Teckenspråkig Assistans i 
Sverige till ett möte med arbetsgruppen i december då han är väl insatt inom detta 
område. Det var ett bra och givande möte där vi hade möjligheten att ställa frågor 
och få mer kunskap om LSS. Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete under 
2020. 
 
Vård och omsorg 
Äldreboende 
Vårt mål är att det ska finnas servicehusboende och äldreboende för de med 
omvårdnadsbehov i anslutning till varandra samt att det ska finnas utbildad personal 
med full teckenspråkskompetens. 
Föreningen har arbetat aktivt med frågan under året i samverkan med Stockholms 
Dövas Förening men ännu finns det inget konkret beslut från Stockholm Stad. 
 
Samverkan med landstingets enheter 
Syncentralen, Alternativ Telefoni och KommSyn 
Föreningen har under året haft en intensiv dialog med Syncentralen samt KommSyn 
gällande utprovning, installering och utbildning av kommunikationshjälpmedel som 
inte fungerar tillfredsställande. Medlemmar får vänta oacceptabelt länge och det går 
för lång tid mellan de olika delarna i processen. Situationen är fortfarande inte 
acceptabel och föreningen lyfter denna fråga på brukarrådsmöten samt i dialog med 
ansvariga chefer samt Dövblindteamet. 
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Dövblindteamet 
Föreningen har en fin samverkan med Dövblindteamet inom flera områden och vi har 
representanter i deras samverkansråd. Föreningens kansli har även löpande dialog 
med Dövblindteamet där vi informerar varandra om kommande planering så vi 
undviker att arrangemang krockar med varandra. 
 
Arbetsgrupper 
Föreningen har arbetsgrupper inom olika områden. Arbetsgrupperna är ett stöd för 
styrelsen i arbetet. Under året har styrelsen fattat beslut om förändringar i 
arbetsgrupperna för att effektivisera arbetet. 
 
Resa 2021 
Gruppens fokus är att ta fram ett underlag för en resa 2021.  
 
Representanter är Anette Rosing (sammankallande) Ann Louise Fransson samt 
Ingela Jacobsson som handläggare. 
 
Färdtjänst 
Gruppens fokus är att bevaka Färdtjänstfrågor. 
 
Representanter är Rolf Eriksson (sammankallande) Lickan Qviberg Olsen, Peter 
Falkegård, Alex Boije samt Ingela Jacobsson som handläggare. 
 
Tolk 
Gruppens fokus är att bevaka tolkfrågor. 
 
Representanter är Jane Eriksen (sammankallande) Peter Falkegård, Rolf Eriksson 
samt Ingela Jacobsson som handläggare. 
 
LSS 
Gruppens fokus är att se över LSS och hur föreningen kan arbeta med frågan på 
regionnivå. 
 
Representanter är Alex Boije (sammankallande) Rolf Eriksson, Peter Falkegård, 
Jane Eriksen samt Ingela Jacobsson som handläggare. 
 
IKT- Information Kommunikation Teknologi 
Gruppens fokus är att medlemmarna ska få bra hjälpmedel, support och utbildning 
samt att samverkan mellan de olika enheterna ska fungera mer tillfredsställande än 
de gör idag. 
 
Representanter är Peter Falkegård (sammankallande) Jane Eriksen samt Ingela 
Jacobsson som handläggare. 
 
Programgruppen 
Gruppen ansvarar för att ta fram idéer och förslag på program och aktiviteter för 
medlemmarna. 
Representanter är Anette Rosing och kansliet. Marie Granat är sammankallande 
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Stadgegruppen 
Gruppens syfte är att se över föreningens stadgar. 
 
Representanter är Jane Eriksen (sammankallande) Peter Falkegård, Rolf Eriksson, 
Anita Örum samt Ingela Jacobsson som handläggare. 
 
Representationer i samverkansråd/nätverk 
Föreningen har fasta representanter i flertalet samverkansråd/nätverk; 
 
Socialförvaltningens referensgrupp kring funktionshinderfrågor 
Ingela Jacobsson 
 
Tolkcentralens samverkansråd 
Rolf Eriksson och Ingela Jacobsson  
Ersättare: Jane Eriksen och Alex Boije 
 
Dövblindteamets brukarråd 
Anette Rosing, Alex Boije, Peter Falkegård och Ingela Jacobsson 
 
Syncentralens brukarråd 
Rolf Eriksson och Ingela Jacobsson 
 
ABF Studiekommitté 
Rolf Eriksson 
 
Nätverket för syn- och hörselfrågor 
Ingela Jacobsson 
Ersättare: Alex Boije och Rolf Eriksson 
 
Hörselhabiliteringen barn och ungdom 
Albin Henricson och Ingela Jacobsson 
 
Dialogträffar Hjälpmedel Stockholm/KommSyn 
Jane Eriksen, Peter Falkegård och Ingela Jacobsson 
 
Funktionsrätt Stockholms län 
Anita Örum är suppleant i styrelsen för Funktionsrätt Stockholms län vilket är 
värdefullt för oss i föreningen då frågor om dövblindhet kan lyftas upp där. 
 
Representation 
Förutom de fasta representationerna i de olika samverkans- och brukarråden har 
styrelsen aktivt representerat föreningen i olika sammanhang. 
 
Information 
På medlemsmötena ges fortlöpande och aktuell information till medlemmarna. 
Programbladet skickas ut 3-4 gånger per år via e-post, storstil och punktskrift. 
Information från föreningen läggs även ut i tidningen "Kontakt med FSDB" som ges ut 
av FSDB på riksnivå. 
Föreningen skickar ut nyhetsbrev 4-5 gånger per år.  
Föreningen har en hemsida och adressen är www.fsdba.se 
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Det finns även en Facebooksida där föreningen lägger ut information om aktiviteter 
samt annan information.  
https://www.facebook.com/FSDB-Stockholms-och-Gotlands-län-222940487725238/ 
Föreningen har även en sluten Facebooksida som heter FSDB ABI Forum. 
 
Föreningen har informationsbroschyrer som kan användas i flera olika sammanhang. 
 
Kansli, personal och administration 
Föreningen har sitt kansli på Gotlandsgatan 46 i Stockholm. Hyresvärd är Stiftelsen 
Bostäder och Lokaler för Synskadade. 
  
Personal under året har varit Ingela Jacobsson som kanslichef på 100 %, Marie 
Granat som administratör på 75 % samt Rose-Marie Göransson som 
verksamhetsvärd på 50 %. 
 
Föreningen köper ekonomitjänster av Sveriges Dövas Riksförbund, SDR. I deras 
uppdrag ingår bokföring, utbetalningar, redovisning och upprättande av 
årsredovisning. Pontus Degsell är anställd på SDR och är den som sköter 
föreningens ekonomi. 
Dessutom köper föreningen auktoriserad revision genom Johan Engdal från Sonora 
Revision AB.  
 
Medlemskap 
Föreningen är medlem hos ABF Stockholms län, Funktionsrätt Stockholms län, HSO 
Stockholm Stad, KFO (Kooperationens förhandlingsorganisation), Svenska 
Dövidrottsförbundet samt Riksteatern. 
 
Slutord 
Vi kan konstatera att föreningen har en viktig roll i påverkansarbetet i samhället. Vår 
målgrupp är liten och förståelsen och kunskapen om den dubbla 
funktionsnedsättning som våra medlemmar har är tyvärr väldigt låg. 
Vi har under året synliggjort vår målgrupp inom flera områden och en hel del 
lobbyarbeten har genomförts. Vi har, och kommer att fortsätta, belysa för samhället 
om vår målgrupps rättigheter till delaktighet i samhället. 
Våra medlemmar har en oerhört viktig roll i detta påverkansarbete. Gemenskapen 
bland medlemmarna är väldigt fin och att vår verksamhet ger den guldkorn som de 
behöver i vardagen. 
 
Styrelsen kan med detta konstatera att vår förening haft ett bra och uppskattat 
verksamhetsår. Avslutningsvis vill vi tacka alla samverkanspartners, bidragsgivare, 
aktiva och stödjande medlemmar, personal, tolkar, assistenter, ledsagare samt alla 
intresserade personer som har bidragit till att föreningen har fått ett fint 
verksamhetsår.  
 
 


