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MÖTEN
Rådsmöten
Vuxendövas Nordiska Råd med förkortningen VDNR hade årsmöte och
konferens den 26 -28 april 2013 i Kungälv, Sverige.
Mötet finansierades till stor del av bidrag från Nordens Välfärdscenter.
Rådet har under året arbetat intensivt för att åstadkomma en struktur i den
verksamhet som deklareras i de antagna föreskrifterna. Den hemsida
www.vdnr.org som startades upp 2010 har under året utvecklats informativt
och fått ett positivt mottagande. Alla de fyra nordiska länderna tog i 2013
sekretariatsansvariges uppgift att uppdatera hemsidan med hjälp av Kalle
Tervaskari. Tack to Kalle.

Ansvaret för den Nordiska sommarveckan – den 21:a i ordningen – låg den här
gången på Danmark. 2013 års sommarvecka organiserades på Castberggård
utanför Vejle på Jylland mellan den 28 juli och 2 augusti
Medlemsavgiften var 500€ per medlemsorganisation.
Vid rådsmötet bestämdes att frågor som behandlats via e-post skulle
dokumenteras vid kommande rådsmöte (Se separat rubrik).
Rådsmedlemmarna men även andra med anknytning till rådet har hållits
informerade, via e-post och på annat sätt, om saker som berört den nordiska
verksamheten
E-postbeslut
De ärenden som behandlats är:



Fördelning av det mötesbidrag som erhållits från Nordiska
Välfärdscenter
Ordförande representerade VDNR på Vuxendövkongress i Holland

De ärenden som diskuterats men ej beslutförts är:


Nytt stadgeförslag

SLUTORD
Aktiviteten har varit god i gemenskapen.
Rådet vill med överlämnandet av denna redogörelse tacka alla som på något sätt
aktivt bidragit och deltagit i vår verksamhet.

