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-

Hemsida för medlemssystemet där man kan logga in och ändra i sitt medlemskap:
https://medlem.sdr.org/

-

Det är SDR (Sveriges Dövas Riksförbund) som sköter hela medlemssystemet, även
för dövföreningar, SDUF och ungdomsklubbar. Mailadress för frågor är
medlem@sdr.org , även om SDUF kan hjälpa till, förklara eller svara på frågor.

-

Man kan INTE välja bort SDUF eller välja bort ungdomsklubb. Dvs man är alltid
medlem i både SDUF och en ungdomsklubb, två i ett. Vill man välja bort
ungdomsklubb, så försvinner SDUF-medlemskapet och vice versa.

-

Med ungdomsklubben så får man också dövföreningen och SDR på köpet. Dvs man
är medlem i alla 4: ungdomsklubb, SDUF, dövförening och SDR. Man kan välja att
vara medlem i bara dövförening och SDR, även om man är mellan 6-30 år.

-

Det är aldrig ett ”tvång” eller ”automatiskt” att man mellan 6-30 år blir medlem i
SDUF/ungdomsklubb, utan det är ett aktivt val man gör i samband med
inbetalningen.

-

Det är dövföreningen som styr medlemsavgiften via sina årsmöten, det kan variera
mellan 100-400 kr per person runt om i Sverige, beroende på dövförening och ålder
(under 19 år är det ofta billigare).

-

Som medlem i SDUF/ungdomsklubb får man hem Dövas Tidning. Man kan gå in i
medlemssystemet och välja att byta till PDF eller helt välja bort tidningen. Vissa
dövföreningar har sin egen tidning eller nyhetsblad som man också får.

-

Det finns olika sorters medlemskap, t ex familjemedlemskap, barn & ungdom under
19 år, vuxen etc. Mer detaljer finns i SDR:s hemsida https://medlem.sdr.org/

-

Man måste ha Mobilt Bank ID installerat, för att kunna logga in i medlemssystemet
och ändra sina uppgifter eller välja ungdomsklubb och dövförening.

-

Man måste ha personnummer inklusive de 4 sisa siffrorna för att vara medlem. Om
man t ex är nyinflyttad till Sverige eller är asylsökande och saknar de 4 siffrorna, så
kan man kontakta SDR på medlem@sdr.org för att få en annan medlemslösning.

-

-

Det går inte att byta ungdomsklubb mitt under ett medlemskapsår. När man en
gång har betalat in medlemskap för en viss ungdomsklubb, så kan man inte få tillbaka
pengarna. Man kan begära att ungdomsklubben tar bort ens namn från
medlemslistan, men pengarna fås ej tillbaka. Vill man bli medlem i en annan
ungdomsklubb, så ansöker man om nytt medlemskap hos den och betala in ny
medlemsavgift. Ett tips är att de flesta dövföreningar (som styr ungdomsklubbarnas
medlemsavgift) har billigare medlemskap efter 1 september. Eller så väntar man till
årsskiftet för ett nytt medlemskapsår och då kan man välja en annan ungdomsklubb
(och dövförening) innan man betalar in.

-

Man kan vara distansmedlem till en annan ungdomsklubb, om det skulle saknas
ungdomsklubb i den stad man bor. T ex om man bor i Norrköping som har
dövförening men inte ungdomsklubb, så blir man distansmedlem i SDUR i Stockholm.
Men om det skulle bildas en ungdomsklubb i Norrköping, så ”får” man bara vara
medlem i den. Vill man också vara medlem i SDUR, så får man betala en ny
medlemsavgift till SDUR och SDF (dövförening i Stockholm).

-

Vad en medlemsavgift går till: om man t ex betalar 300 kr för sitt medlemskap hos
en dövförening och ungdomsklubb, så går 60 kr av dem direkt till SDR. 50 kr går till
SDUF, där SDUF behåller 1 krona och ger 49 kr till ens ungdomsklubb. Resterande 190
kr går till dövföreningen.

