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Verksamhetsplan 2022
Dyslexiförbundet i Sydöstra Sörmland är en ideell lokalförening, ”underställd”
Dyslexiförbundet och av kongressen fastställda stadgar och Verksamhetsplan
Ändamål
 Vi har till ändamål att stödja personer med funktionsnedsättningen
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och/eller matematiksvårigheter/dyskalkyli
samt att tillvarata och bevaka deras intressen.
 Vi har till uppgift, att sprida information om, verka för ökad kunskap om
och förståelse för funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
och matematiksvårigheter /dyskalkyli - både bland sina medlemmar
och ute i samhället.
 Vi skall för våra medlemmar skapa social gemenskap, ge råd och stöd
samt verka intressepolitiskt.
 Personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och/eller
matematiksvårigheter/dyskalkyli skall ha ett avgörande inflytande i kongress,
styrelsen och andra beslutande församlingar inom Dyslexiförbundet.
 Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.
 Vi ska motverka all diskriminering utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.

Verksamhetsplan för Dyslexiförbundet 2020 – 2022 - Bilaga
Introduktion:
Dyslexiförbundets ambition är att fortsatt vara i framkant med att driva utveckling
och arbete kopplade till våra förbundsfrågor.
Verksamhetsplanen är hela förbundets verksamhetsplan och är till för alla
medlemmar. Det innebär att alla våra olika nivåer (riks, distrikt och lokal) ska
arbeta med dessa mål fast på olika sätt och efter sina förutsättningar.
Övergripande mål:
Dyslexiförbundet är ett modernt, positivt, välkänt och välorganiserat förbund med
många medlemmar. Förbundet är med i aktuell debatt, kunskapsutveckling och
bedriver påverkansarbete som gynnar våra medlemmar. Förbundet står på en trygg
och bred finansiell grund.
Nyköping 2022-04-20
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Verksamhetsplan 2022
 Aktiviteter under Dyslexiveckan och på Världsdyslexidagen
 Öka medlemsantalet
 Fikakvällar i samarbete med Attention Nyköping
 Samverkan med biblioteket i Nyköping och även de övriga biblioteken i vårat
verksmahetsområde
 Bedriva påverkansarbete
 Övriga aktiviteter som stämmer in med Dyslexiförbundets övergripande
Verksamhetsplan 2020-2022

Budget 2022
Intäkter
Överförda från 2021
Medlemspeng
Övriga bidrag
Summa:

9 600,39
3 300,00
------------12 900,39

Kostnader
Styrelsemöten
Medlemsträffar
Dyslexiveckan och föreläsningar
Styrelse-/ Funktionärsutbildning
Administration, kontorsmaterial, porto m.m.
Informationsmaterial
Resor
Övrigt
Summa:
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500
1 800
6 500
200
500
2 800
600,39
12 900,39

Verksamhetsplan Dyslexiförbundet 2020–2022
Introduktion:
Dyslexiförbundets ambition är att fortsatt vara i framkant med att driva utveckling och arbete kopplade till
våra förbundsfrågor.
Verksamhetsplanen är hela förbundets verksamhetsplan och är till för alla medlemmar. Det innebär att alla
våra olika nivåer (riks, distrikt och lokal) ska arbeta med dessa mål fast på olika sätt och efter sina
förutsättningar.
Till kongressen 2022 ska förbundet ta fram en långsiktig vision som sträcker sig 15 år fram i tiden.

Dyslexiförbundet om tre år:
Övergripande mål:
Dyslexiförbundet är ett modernt, positivt, välkänt och välorganiserat förbund med många medlemmar.
Förbundet är med i aktuell debatt, kunskapsutveckling och bedriver påverkansarbete som gynnar våra
medlemmar. Förbundet står på en trygg och bred finansiell grund.

Målområden:
Medlemsarbete och medlemsrekrytering
 2022 har förbundet ökat antalet medlemmar med minst 20 %.
 Medlemmarna är nöjda med förbundets arbete och uppskattar det arbetet och de aktiviteter förbundet
gör
 Medlemsarbetet bedrivs på distrikts- och lokal nivå med ett rikstäckande nätverk av lokalföreningar
 Till 2022 har förbundet en stabil ungdomssektion med en ungdomsstyrelse. Vilka arbetar för att ha
olika typer av verksamhet och aktiviteter som riktar sig till ungdomar.

Intern organisation och finansiering
 Förbundet har ett välorganiserat kansli som är lätt att få kontakt med.
 Rätt frågor ligger på de olika nivåerna inom förbundet och de olika förbundsnivåerna tar ett aktivt
ansvar för att driva sina respektive frågor och aktiviteter
 Fungerande och enkel kommunikationsnätverk inom förbundet ger en välmående organisation, där alla
kan kommunicera med alla.
 Ett aktivt arbete med att hitta alternativa inkomstkällor ger en bred finansieringsbas.

Kunskapsutveckling och lärande
 Förbundet bedriver själv eller medverkar i projekt som berör våra medlemmar.
 Aktuell kunskap sprids inom förbundet på ett tillgängligt sätt.
 Vi har rutiner för ta hand om inhämtade kunskaper från projekt som kan spridas/säljas/implementeras i
samhället på olika nivåer

Intressepolitik
 Förbundet driver de frågor som är viktiga för medlemmarna gentemot politiker och beslutsfattare.
 Förbundet är representerat i relevanta forum

Övergripande/Genomgripande principer
 Förbundet är positivt till samarbete och nätverkande med andra aktörer.
 Förbundet sprider och delar sitt arbete och sin kunskap med andra.
 Inom förbundet följer vi vår värdegrund och vi delar och lär oss av varandra på ett respektfullt sätt.
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Aktivitetsområden:
Målområdena måste efter att de beslutats av kongressen konkretiseras på
de olika nivåerna i förbundet.
Vad betyder målen för oss och vilka aktiviteter kan vi genomföra som
är kopplade till målen?
Exempel på detta kan vara att under målområdet ”Intressepolitik”
konkretisera med:

 Fortsätta att arbeta med att uppvakta politiker och olika myndigheter som arbetar med skolfrågor när
gäller exempelvis nationella prov, påverkan på lärarutbildning att det i grundutbildningen ingår
obligatorisk kurs om funktionsnedsättning, kräva vidareutbildning inom relevanta områden, för
färdigutbildade lärare.
 Starta upp ett samarbeta med lärarförbunden i frågor som gynnar våra medlemmar
 Fortsätta bedriva påverkansarbete gentemot arbetsgivare och fackliga organisationer i arbetslivsfrågor
som rör våra funktionsnedsättningar.
 Bevaka och följa upp vad som händer med läsa, skriva, räkna garantin.
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