Verksamhetsplan 2019
Under 2018 började arbetet med de kommande trettio åren för föreningen, nu när vi hade
klarat våra första trettio år! Föreningen befinner sig i ett förändringsskede inte minst vad
gäller styrelsens sammansättning. I och med årsmötet för 2019 avgår den sista ledamot i
styrelsen som varit med sedan början. Men nya ledamöter tillkommer och under 2019 ska
styrelsen prioritera en djupare diskussion kring arbetsformerna och finansieringen för
föreningen. Detta berördes redan förra året. Alla förändringar ger givetvis förutsättningar för
nya infallsvinklar och nya perspektiv. Föreningen har en stabil kassa i förhållande till sin
storlek, vilket skapa en trygg utgångpunkt för årets arbete. Som vanligt är det ett spännande
och förväntansfullt år som ligger framför oss.
Styrelsemöten
Styrelsen beräknas sammanträda vid sju tillfällen under året, 4 gånger under våren och 3
under hösten. Däremellan arbetar de arbetsgrupper som tillsatts av styrelsen.
HandikappHistoriska Föreningens årsmöte genomförs fredagen den 26 april på ABF-huset i
Stockholm.
Seminarier
I anslutning till årsmötet genomförs traditionsenligt ett seminarium. Seminariet 2019 kommer
att handla om ”UNCRDP – vägen till en FN-konvention”.
Ytterligare ett seminarium under hösten 2019 planeras kring temat arkivering.
Information/kommunikation
Styrelsen avser att under verksamhetsåret fortsätta utveckla hemsidan, medlemsbladet, webbplatsen och facebooksidan. Medlemsvärvning är också något att titta närmare på. Under
föregående år hade vi problem med medlemshanteringen generellt. men vi förutsätter att dessa
problem är lösta nu.
Stadgar
Föreningens stadgar har inte reviderats sedan 2006. Detta har uppmärksammats i de senaste
verksamhetsplanerna och det skulle ha presenterats ett förslag redan till årsmötet i april, 2018.
Av olika anledningar blev det inte så. Istället har vi arbetet med frågan under 2018. Målet är
att till årsmötet 2019 presentera förslag till nödvändiga förändringar.
Ekonomi
Styrelsen ska under verksamhetsåret fortsätta att försöka hitta nya vägar för att förstärka
föreningens ekonomi. Förhoppningen är att på sikt kunna få ett eget kansli. Budget för 2019
se bilaga.
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Administration
Som nämnts ovan är den viktigaste frågan att få igång någon form av kanslifunktion för
föreningen. En viktig del i detta har varit att vi sedan förra året har arkivet och våra
styrelsemöten på samma plats, nämligen hos DHR förbundskansli i Farsta, Stockholm.
Samverkan
Föreningen måste utveckla samarbetsformerna med forskare och forskarinstitutioner men
också med föreningens medlemsorganisationer.
Projekt
Föreningen har de senaste åren inte drivit något större projekt. Idéer har diskuterats och i vissa
fall har projekt delvis planerats. Under 2018 tog föreningen fram en ansökan till Arvsfonden
om ett projekt med syftet att beskriva svenska funktionshinderrörelsens roll och funktion i
framtagandet av FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter samråd med Arvsfonden (efter en första granskning av ansökan) har
föreningen dragit tillbaka ansökan för att kunna bearbeta den under året, utifrån Arvsfondens
tips och förslag. Ytterligare ett projekt som handlar om att ta fram ett nytt utbildningsmaterial
är aktuellt för vidareutveckling under 2019.
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