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När? Den 7-9 oktober 2011  •  Var? Kulturhuset i Örebro

Visuell FilmGala 2011

Mer info kommer på  filmgala.blogspot.com  •  Ni hittar oss även på facebook!

Succén är tillbaka!

Skicka in din film senast 31 augusti!

”Vi har en positiv framtidstro!”
UPPE I DEN KYLIGA dalen med vacker havsutsikt mot Bottenhavet lig-
ger Härnösand Folkhögskola. Där hade Sveriges Dövas Ungdoms-
förbund sin förbundsstämma med en mängd nyheter.

Den första nyheten är att stämman fick ett nytt rekord när det gäller 
antal deltagare, hela 20 ombud från fem olika ungdomsklubbar samt 
elevråd och gäster. Tillsammans blev vi totalt 50 personer. Elevråden 
bjöd för fullt på kreativa idéer och det är jätteroligt att se unga aktiva 
som kommer att ta över SDU när de andra SDU:arna blir äldre.

Den andra nyheten är att Dövblind Ungdom, DBU, också hade sitt 
årsmöte på samma ställe, vilket förde oss närmare till varandra. Till-
sammans är vi starkare!

Den tredje nyheten visar att SDU är tekniskt intresserat och sände 
stämman live via webben, vilket blev en succé för de som följde oss på 
nätet.

Den fjärde och största nyheten är att SPSM fick Handbojor. De fick 
kritik från flera håll bland annat med anledning av Skolinspektionens 
riktade tillsyn av specialskolor samt nedlagda skolmästerskap som 
numera ersätts av en dags skolträff. Kolla gärna in pressmeddelandet 
och överlämningen i vår blogg www.s-d-u.se/blogg och även i SVT:s 
Teckentorget i SVT play (se även sid 8).

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) med Greger Bååth i spetsen, fick 
ta emot årets Handbojor. 

…forts. på nästa sida

Deltagarna i förbundsstömman på plats utanför Härnösand folkhögskola.

Rapport från SDU:s 
förbundsstämma
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SDU:s nya förbundsstyrelse 2011/12. Fr.v. Charlotta Sjölander, Nicholas Winberg, Jenny Nilsson, Isabella Hagnell, Florian Tirnovan, Henrik Sundqvist (ordförande) och Robert Näsman.

Handbojor 2011 har 
överlämnats

 Förbundsordförande Henrik Sundqvist 
och ombudsman Jenny Ek träffade 
SPSM:s generaldirektör Greger Bååth för 
att överlämna utmärkelsen Handbojor. 
– Vi hade en givande diskussion och vi på 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund ser 
fram emot att fortsätta det intensiva arbetet 
kring skolfrågan, så att våra medlemmar 
får en likvärdig utbildning, sade de båda 
efter mötet.

FÖRBUNDSSTÄMMAN LEDDES AV Göran Alfredsson och 
årets mötesklubba blev legoklossar. Vi hade fullt upp med 
diskussioner kring motionerna, propositionerna och fem-
årigt intressepolitiskt handlingsprogram. Självklart fick vi 
nya ansikten till styrelsen – Isabella Hagnell och Charlotta 
Sjölander. Vi i SDU hälsar dem välkomna! Vi måste också 
ge varma ”viftande” applåder till de avgående styrelsemed-
lemmarna Julia Kankkonen och Jerry Harrysson för deras 
fantastiska arbete under de två senaste åren.
 
UTÖVER STÄMMAN ägnade vi oss åt bland annat femkamp 
som tolkeleverna på Härnösands Folkhögskola ordnade. 
Tillsammans med DBU:s deltagare fick vi även leka med att 
skicka vidare ord och meningar från person till person 
genom att använda taktilt teckenspråk vilket ledde till rena 
rama skrattfesten! Göran Alfredsson avslutade stämman 
med ett riktigt underbart tal:

”På Dövas dag i Vänersborg för några år sen diskute-
rade jag i en hel halvtimme med Gum Anders Andersson 
som var bekymrad över dagens ungdomar. Vart har dom 
tagit vägen? Var är SDU? Kommer SDR att överleva i fram-
tiden? Nu när ser jag er ungdomar här så tror jag att Gum 
Anders skulle ha vart jättelycklig idag. Vilka härliga ungdo-
mar ni är och jag håller tummarna för er i framtiden!”

VID PENNAN: NICHOLAS WINBERG

…forts. från föreg. sida

Mötesordförande Göran Alfredsson 
ledde SDU:s förbundsstämma med 
årets klubba i beredskap: legoklossar.

Robert Näsman i aktion med 
kubb-träff i sikte.

Nytt från SDUR 
– Stockholms Dövas Ungdomsråd

OPEN SIGN i Stockholm den 1 oktober!
SDUR söker aktörer till OPEN SIGN. 
Vågar du stå på scen och agera? Kom med!
Anmäl er till opensign@sdur.se senast 15 augusti!

SDUR skall arrangera Galleri @ DUKiS den 
3 september 2011
Vi söker unga döva konstnärer som vill ställa ut och 
eventuellt sälja sina alster!
Kontakta galleri@sdur.se !
För mer information – se www.sdur.se !

Jenny kandiderar som 
WFDYS-ordförande

 Jenny Nilsson, styrelseledamot i SDU 
och före detta ordförande för EUDY 
(European Union of the Deaf Youth), vill bli 
ordförande för WFD:s ungdomssektion, 
WFDYS. En anledning till att hon kandide-
rar till ordförandeposten, är att hon anser att 
WFDYS kan bli mer aktivt och få döva ung-
domar att bli mer medvetna om sina rättig-
heter och bli mer involverade i processen 
kring mänskliga rättigheter. Med sin utbild-
ning inom internationella relationer tror hon 
att hon har en bra grund för ordförandeska-
pet i WFDYS. Vid DT:s pressläggning har 
hon WFDYS nuvarande ordförande, Juan 
Angel De Gouveia från Venezuela, som 
konkurrent. WFDYS har generalförsamling 
i Durban den 16 juli, två dagar före WFD-
kongressens start. Tre svenskar ska förelä-
sa på WFD-kongressen: Kristina Svartholm, 
professor i svenska som andraspråk för 
döva, Krister Schönström, universitetslek-
tor i svenska som andraspråk för döva, och 
Richard Sahlin, jurist och forskare. 

N.M.
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SDU bildades 1966 
Under förbundsstämman gjordes följan-
de uttalande;

Sveriges Dövas Ungdomsförbund bil-
dades 8 oktober 1966, och inte 15 okto-
ber 1977 som vi tidigare ansett och 
uttryckt i olika sammanhang. 

Detta konstaterades tack vare äldre 
medlemmar som gjort ett genuint fint 
arbete med arkivering av förbundets 
handlingar och engagerade unga infor-
matörer som uppmärksammade detta. 

Från 1966 till 1974: Sveriges Dövas  
Ung       domsförbund

Från 1973 till 1978: Vilande (SDR 
ansvarade för ungdomsverksamheten)

Från 1977 till 1994: Sveriges Dövas 
Ungdomsråd

Från 1994: Sveriges Dövas Ung-
doms förbund 

Ett stort tack till de eldsjälar och driv-
krafter, vars engagemang haft enorm 
betydelse för ungdomsförbundet 1966 
till 1976: 

Uldis Ozolins, Anders Sundström, 
Johnny Danielsson, Birgitta Dalsmark, 
Rigmor Lindström, Torvald Erlandsson, 
Tord Lind, Karin Nylander och Göran 
Persson. 

Vi vill också rikta ett tack till Ingvar 
Edwall, Eva Norberg och Urban Mesch 
samt andra personer som bidragit till att vi 
fått klarhet kring förbundets historia.

Tack vare dem har vi ett ungdomsför-
bund som fyller 45 år till hösten. SDU 
kommer att ägna dem en särskild upp-
märksamhet vid lämplig tidpunkt framöver. 

Med anledning av detta föreslog för-
bundsstyrelsen en korrigering i förbun-
dets stadgar under ”§1 Förbundets 
namn” där även en viss historik återges, 
vilket godkändes av förbundsstämman.

SDU:s målgrupp och benämning
Enligt en ny förordning om det statliga 
stödet till ungdomsorganisationer har vill-
koren förändrats på två huvudsakliga 
punkter:

Åldersintervallet (för bidragsgrundan-
de medlemmar) är 6-25 år istället för 7-25 
år, för att omfatta alla barn i skolåldern.

Namnet på förordningen ändras till 
”Förordning om statligt stöd till barn- och 
ungdomsorganisationer” för att bättre 
återspegla målgruppens åldersintervall.

Därmed föreslogs även stadgeänd-
ringar för att få en enhetlighet och en 
bättre överensstämmelse enligt den nya 
förordningen. Förbundets åldersintervall 
föreslog förbundsstyrelsen ändras från 
7-30 år till 6-30 år och förbundets benäm-
ning som ungdomsförbund ändras till 
barn- och ungdomsförbund. Det innebär 
dock inte att förbundet ändrar namn. Vi 
föreslog också att de lokala ungdoms-
klubbarna gör en motsvarande ändring i 
deras stadgar och att ändringen kommer 
beröra även normalstadgarna.

Denna proposition godkändes av för-
bundsstämman och vid SDR:s förbunds-
möte 20-22 maj informerade Henrik 
Sundqvist de närvarande ombuden om 
denna ändring.

Jamila Ouahid
Jag är här som observatör för 
elevrådet på Risbergska skolan.
Stämman var väldig fantastisk 
och rolig. Jag tar med helgens 
diskussioner tillbaka till elevrå-
det, vilket blir ett lyft för oss. Vill 
även se att alla RGD-skolornas 
elevråd skickar sina represen-
tanter till nästa stämma.

Elias Tebibel
Jag kommer från Manilla skolans 
elevråd.
Jag tycker det var en jätterolig 
helg. Bra att elevrådet får vara 
på plats och det känns som att 
jag har lärt mig så mycket. 
Förstår nu bättre hur mötestek-
nik fungerar och det tar jag med 
till elevrådet i Manillaskolan.

Hannes Danielsson
Jag representerar här på stäm-
man ÖDU, där jag är ordföran-
de.
Jag tycker att allt flöt, allt fler 
vågade vara med och diskutera 
så det blev intensiva diskussio-
ner under helgen, jämförst med 
SDU:s stämma 2005 då de fles-
ta var ganska tillbakadragna.

Ann-Lee Klubb
Jag är här som ombud för UF 
Viljan.
Det är min första SDU-stämma 
och tyckte att det har fungerat 
jättebra. Jag har lärt mig mycket 
hur SDU fungerar. Jag är även 
väldigt nöjd med SDU:s val att 
ge Handbojor till SPSM.

Vikarietjänsten 
som ombuds-
man på SDU

SDU ska på grund av den 
ekonomiska situationen inte 
anställa någon vikarie för 
Jenny Ek under hösten. 
Frågor? Kontakta Henrik 
Sundqvist på epost: henrik.
sundqvist@sdrf.se

Stadskampen 2011 
 Skånes Dövas Ungdomsråd ska 

arrangera Stadskampen 2011 
under samma helg som Dövas 
Dag, den 16-18 september i 
Malmö. Information om Stads-
kampen 2011 finns hos er ung-
domsklubb eller SDU:s hemsida 
www.s-d-u.se.

I samband med SDU:s för-
bundsstämma 2011 i 
Härnösand kom ungdoms-
klubbarna överens om en tids-
plan för Stadskampen:

År 2012 – Vänersborg (UF 
Viljan), År 2013 – Göteborg 
(GTU), År 2014 – Örebro 
(ÖDU), År 2015 – Härnösand Mötessekreterare Mia Modig noterar tidsplan för 

Stadkampen 2012-2015.

Uttalande från för-
bundsstämman

Röster om stämman


