Nya och gamla styrelseledamöter i WFDYS. I bakre raden, nummer fyra från höger, står Jenny Nilsson, WFDYS nyvalda ordförande.
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SDU på WFDYS årsmöte i Sydafrika
var med på WFDYS*
årsmöte 16-17 juli i Durban, Sydafrika. Det kom ca 50
ungdomar från 29 länder till årsmötet. WFDYS är en
sektion under WFD* och ordnar olika läger för världens döva barn och ungdomar i olika åldrar.
Under årsmötet diskuterade vi olika motioner och
röstade fram länder som ska hålla i framtida WFDYS
läger och valde fram en ny styrelse för fyra år framåt.
Sverige var det enda land som hade skickat in motioner så vi svenskar var aktiva under årsmötet och
beskrev våra motioner med olika förslag på hur
WFDYS ska organisera sig och olika idéer på vad
WFDYS kan arbeta för.
HENRIK SUNDQVIST OCH JAG

ALLA VÅRA MOTIONER

E-post:
henrik.sundqvist@sdrf.se
SMS/3G:
0735-307207
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Jag var nominerad till
ordförandeposten och den andra kandidaten drog
tillbaka sin nominering. Så efter omröstningen utsågs
jag till ny ordförande för de kommande fyra åren och
det tycker jag är väldigt roligt. Det ska bli mycket
spännande att arbeta med WFDYS. Robert från
Uganda blev vice ordförande och Eeva från Finland
röstades fram som sekreterare. Efter det blev det
krångel när fyra styrelsemedlemmar skulle röstas
fram och efter många timmars diskussioner röstade
ombuden fram fyra styrelsemedlemmar. Dessa är
Jannicke Kvitvaer från Norge, Ana Navas Serna från
Spanien, Braam Jordaan från Sydafrika och Eun Jung
Byu från Sydkorea.

röstades igenom så nu ska

WFDYS till exempel starta arbetsgrupper där ungdo-

Förbundsordförande:
Henrik Sundqvist

SEDAN BLEV DET  styrelseval.

mar från hela världen kan ställa upp och arbeta för
WFDYS i olika områden, vara mer aktiva kring mänskliga rättigheter och bygga upp kontakter med andra
internationella ungdomsorganisationer.
WFDYS handlingsplan och interna regler röstades
också igenom. Efter motionerna var det dags för
WFDYS utmärkelse som går till en ungdomsorganisation eller person som enligt WFDYS har gjort ett enastående arbete under de fyra år som gått.
Utmärkelsen gick till Italiens ungdomsförbund som
har utvecklat verksamheten genom arbete med media,
ungdomsfestivaler för italienska ungdomar och stöd till
WFDYS genom att delta i alla WFDYS aktiviteter. Italien
hade också nominerats som ett av de länder som vill
arrangera WFDYS läger och de vann omröstningen
och ska arrangera WFDYS juniorläger 2013. USA ska
ordna WFDYS barnläger 2014 och nästa ungdomsläger äger rum i Turkiet 2015 innan kongressen.

halv tolv på kvällen så vi var
alla trötta men nöjda och ser fram emot de kommande
fyra åren med WFDYS. Vi hoppas att ni medlemmar är
nyfikna på WFDYS och vill vara med på deras aktiviteter och läger för vi hade väldigt roligt under årsmötet
när vi träffade många ungdomar från hela världen.

ÅRSMÖTET AVSLUTADES

JENNY NILSSON, ORDFÖRANDE WFDYS

WFDYS STYRELSE
Ordförande: Jenny Nilsson, (Sverige)
Vice ordförande: Robert Sswewagudde (Uganda)
Sekreterare: Eeva Tupi (Finland)
Ledamöter: Braam Jordaan (Sydafrika), Jannicke
Kvitvaer (Norge), Ana Navas Serna (Spanien), Eun
Jung Byu (Sydkorea)
*WFDYS – World Federation of the Deaf Youth
Section
*WFD – World Federation of the Deaf

