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Inledning 
 

Sveriges Dövas Riksförbund driver frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om våra 
mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi arbetar för rätten och möjligheten att använda 
svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är av central betydelse i våra liv och 
avgörande för delaktighet på lika villkor i det svenska samhället. I vår verksamhet tillvaratas 
engagemang och vi erbjuder teckenspråkiga mötesplatser. Vi sprider kompetens och 
medvetenhet i vår organisation och i det samhälle som omger oss.  

Kongress är SDR:s högsta beslutande organ som samlas vart fjärde år. Kongressombud är 
valda representanter från dövföreningarna. Kongressen utser förbundsstyrelse, revisorer 
och ledamöter till valberedningen. Kongressen fattar även beslut om bl.a. motioner, 
propositioner, intressepolitiskt program och budget. 

Förbundsmöte är SDR:s högsta beslutande organ mellan kongresserna. Förbundsmötet 
består av ombud från varje länsförbund/förening. På mötet tas bl.a. upp SDR:s rapporter, 
verksamhet samt erfarenhetsutbyten och diskussioner från föreningarna. 

Förbundsstyrelsen leder SDR:s verksamhet mellan kongresserna. 

Arbetsutskottens uppgift är att bereda ärenden till förbundsstyrelsen. 

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp som har i uppgift att ta fram förslag till 
styrelsekandidater och revisorer.   

 
Sveriges Dövas Riksförbund har arbets- och delegationsordning med tydliga ekonomiska 
rutiner samt kontroll. 
 
Sveriges Dövas Riksförbunds policy för insamling har sin utgångspunkt i de värderingar som 
organisationen står för. SDR har tilldelats ett 90-konto av organisationen 
Svensk Insamlingskontroll (SFI). Varje år granskas vi av SFI, vilket regleras att minst 75% av de 
totala intäkterna ska gå till SDR:s ändamål. SDR granskas och bedöms även av Givarguiden 
och SDR uppfyller kraven på fyra bedömningsparametrar, demokrati, ekonomi, transparens 
och utvärdering. 
 
Syfte 
Policyn ska användas som ett regelverk och en handbok för personer som arbetar med 
förvaltning av Sveriges Dövas Riksförbunds kapital och säkerställer att förvaltningen bedrivs 
på ett effektivt och säkert sätt och med hänsyn till etiska aspekter.  
 
På vår hemsida ska denna policy finnas tillgänglig. 
 



        

 

 
 
 
Förvaltningsmål 
Målet med kapitalförvaltningen är att Sveriges Dövas Riksförbunds kapital ska ge en 
långsiktig och stabil avkastning. Kapitalet ska förvaltas med ett lågt risktagande.  
 
Förvaltningsorganisation och ansvar 
SDR:s placeringar handläggs av ekonomiavdelningen som i sin tur rapporterar till styrelsen. 
Ändringar av placeringar beslutas av styrelsen efter ekonomiavdelningens 
rekommendationer. Styrelsen ska årligen eller vid behov se över om förändringar behöver 
göras i placeringspolicyn. 
 
Etiska riktlinjer 
SDR:s tillgångar får ej placeras i företag som bedriver sin verksamhet i strid med SDR:s 
stadgar och värdegrund samt FN:s konvention om mänskliga rättigheter. SDR tar aktivt 
avstånd från företag som driver någon form av verksamhet med vapen, tobak, alkohol, 
fossila bränslen och pornografi.  
 
Kapitalförvaltningens riktlinjer  
Sedan kostnaderna för kapitalförvaltningen avdragits från avkastningen ska minst 10% och 
högst 20% av den årliga avkastningen läggas till kapitalet enligt vad styrelsen bestämmer. 
Resterande avkastning från kapitalförvaltningen ska årligen utdelas till fondens ändamål. 
 
Val av aktier ska till största delen ske i de stora bolagen vilket medför minskad risk. SDR ska 
även sträva efter en större riskspridning som att ex. köpa minst tio olika aktier än bara en. 
 
SDR skall investera en viss del av kapital, minst 30% i ett säkrare alternativ exempelvis i en 
räntefond eller på ett bankkonto som då omfattas av insättningsgaranti. 
 
  
 
 
 
 




