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Verksamhetsplan 2023 

Svenska Dövidrottsförbundet, SDI, kommer under verksamhetsåren 2023 att 
fortsätta bedriva idrottsverksamhet på både motions- och elitnivå för samtliga 
medlemmar inom förbundets anslutna dövidrottsföreningar. 
 
Verksamhetsplanen består dels av en generell plan, dels följer den förbundets 
strategiplan 2025, som nedan bryts ner till de rubriker som finns inom 
strategiplanen. 
 
Generell verksamhetsplan 
Svenska mästerskap  
Svenska mästerskap genomförs i olika idrottsgren som finns uppsatt på förbundets 
idrottsprogram.  
 
Förbundsstämma 
En förbundsstämma kommer att hållas före utgången av maj – juni månad 2023.  

Dövidrottsdistriken  
Översyn och samverkan skall ske mellan förbundet och dövidrottsdistrikten gällande 
verksamhetsplan som skall ske på regional nivå. 

Representationer  
Förbundet ska representera vid kongresser, konferenser och andra möten och 
dialoger med bland annat Riksidrottsförbundet.  
 
Internationella tävlingar  
Förbundet kommer att medverka i olika idrotters VM och EM turneringar och andra 
tävlingar under detta verksamhetsår. Sverige planerar att arrangera EM i Orientering 
2023. Förbundet skall planera och verka för deltagande till Deaflympics Winter 2023-
2024. I förberedelserna för dessa spel skall förbundet anordna ett antal Deaflympics 
Camp. 
 
En ny syn på träning och tävling 
Förbundet skall fortsätta utveckla det nya konceptet för barn och ungdomsidrott, 
Ungdomsspelen, som skall genomföras två gånger per år. Även idrottsläger skall 
planera att genomföra två gånger per år i form av ett vinterläger och ett 
sommarläger. 
Förbundet ska planera och verka för att ungdomar ska kunna delta i Youth Sport 
Games. 
Förbundet skall fortsätta verka för att Deaflympics skall få samma status som 
Paralympics. 
 
Förbundet skall verka för att tillsammans med huvudman för gymnasieverksamheten 
återupprätta ett idrottsgymnasium. 
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Förbundet skall fortsätta att utveckla och följa upp förbundets tävlingsbestämmelser.  
 
Den moderna föreningen engagerar 
Förbundet skall verka för att utveckla samarbete mellan föreningar med stöd av 
distrikten, och se till att utbildningar kring förening- och tränar-lära skall genomföras 
genom en teckenspråksbaserad utbildningsmodell. 
 
Förbundet skall fortsätta att utveckla de informationskanaler som används. 
Förbundet skall verka för att etablera begreppet Dövidrott som ett varumärke. 
 
Inkluderande idrott för alla 
Förbundet skall verka för att fortsätta tillgängliggöra förbundets information på 
teckenspråk samt verka för att RF:s webbsidor skall finnas tillgängliga på 
teckenspråk. 
Förbundet ska arbeta för att teckenspråkiga idrottare ska kunna fortsätta sin 
idrottskarriär även efter flytt till riksgymnasiet i Örebro genom projektet 
dövidrottsungdomskonsultent – idrottsvänner.  
 
Förbundet skall fortsätta att arbeta med styrdokument såsom motsvarande 
likabehandlingsplan och uppförandekod. En etisk värdegrund skall finnas att följa 
inom förbundets verksamheter. 
 
Förbundet skall fortsätta driva tolkfrågan utifrån ett idrottsligt perspektiv, genom ett 
intressepolitiskt strategiarbete. 
 
Jämställdhet för en framgångsrik idrott 
Förbundet skall genomföra en workshop om jämställdhet, genom att göra en 
ansökan till Erasmus. 
Förbundet skall ta se till att nya styrelseledamöter går de utbildningar som finns hos 
RF-SISU, i form av “5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott” samt “Normkritik 
och inkludering inom idrotten”. 
 
Projektet Äkta Man fortsätter med sitt arbete att påverka och motverka machokultur 
inom Dövidrotten. 
 
Ett stärkt ledarskap 
Förbundet skall tillsammans med RF:s utbildningsenhet fortsätta att utveckla RF:s 
utbildningsplattform, för att kunna trygga återväxten av ledare och tränare på 
förenings- och landslagsnivå. 
 
Förbundet skall genomföra två landslagsledarträffar för att utveckla och förankra 
dövidrottens värdegrund. 
 


