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Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund (SDU) 

Adress:
Förmansvägen 2, 6 tr
117 43 Stockholm

Fax: 
08-442 14 97

Texttel. adm:
08-442 14 95

Hemsida:
www.s-d-u.se

E-post:
sdu@sdrf.se

Förbundsordförande:
Henrik Sundqvist

E-post:

henrik.sundqvist@sdrf.se

SMS/3G:
0735-307207

Ordförande ett år: Henrik Sundqvist (omval)
Ledamöter två år: Jenny Nilsson (omval)
Charlotta Sjölander (nyval)
Isabella Hagnell (nyval)
Förtroendevald revisor ett år: Hanna Cederström (nyval)
Förtroendevald revisorsuppleant ett år: Joakim Hagelin-Adeby (omval) 
Mötesordförande: Göran Alfredsson
Mötessekreterare: Mia Modig
Florian Tirnovan, Robert Näsman och Nicholas Winberg har ett år kvar.
Presentation på våra kandidater kan du läsa på SDU’s blogg inom kort! www.s-d-u.se/blogg/
Meddelande från valberedningen: Hanna Cederström lämnade sin plats i valberedningen den 
28 februari 2011. Vi vill tacka Hanna för hennes otroliga engagemang! 

Ny plats för SDU:s förbunds-
stämma, 6-8 maj 2011
VI PÅ SVERIGES DÖVAS ungdomsförbund vill infor-
mera om att vi har flyttat platsen för förbundsstämma 
till Härnösand.  

Anledningen är de höga kostnaderna och att kon-
ferensrummet i Orbaden inte uppnår våra krav (bl a 
saknas podium). Dövblind Ungdom har tillsammans 
med oss gjort en preliminär bokning på både Orbaden 
och Härnösand, och har med anledning av nämnda 
orsaker beslutat att ta Härnösand.
Ny plats: Härnösands folkhögskola, Härnösand
Mer information om förbundsstämma finns på: 
www.s-d-u.se

Barnkonventionen ska bli lag!
DET TYCKER VI PÅ Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
och har därför blivit medlemmar i organisationen 

”Nätverket för Barnkonventionen” som omfattar över 
40 organisationer. Bakgrunden är att vi under Alme-
dals veckan 2010 besökte politikerveckans mest barn-
vänliga mingel och fick kännedom om nätverket. En 
kontakt togs, ansökan om medlemskap skickades in 
under hösten och nu nyligen i januari blev vi invalda. Vi 
ska gemensamt arbeta för att FN:s Barnkonvention 
ska bli svensk lag, precis som det varit en norsk lag i 
Norge sedan 2003. 
Läs mer om nätverket på www.barnkonventionen.se 

DHB:s språkresa till England
RIKSFÖRBUNDET FÖR DÖVA, hörselskadade och 
språkstörda barn arrangerar en språkresa för hörsel-
skadade mellan 14 och 18 år till Ilfracombe i England 
den 18 juni till 9 juli. Senaste anmälningsdag är 31 
mars och mer information finns på deras webbplats: 
www.dhb.se

SDU söker vikarie!
Vår ombudsman Jenny Ek har sökt tjänst-

ledigt, då hon fått en vikarietjänst på SDR. 
Vi söker därför en vikarie till tjänsten som 
ombudsman på heltid till vårt kontor i 
Stockholm. 
Tjänsten är en vikarieanställning på heltid för 
en period på 5 månader (från och med 
augusti 2011 till och med december 2011 
eller med tillträde enligt överenskommelse). 
Senaste ansökningsdag är 1 juni 2011. Se 
vår hemsida, www.s-d-u.se för annons och 
mer information

Valberedningens förslag till 
förbundsstyrelsen 2011/2012

SDUR söker fritidsledare 
Stockholms dövas ungdomsråd (SDUR) 

söker 2 fritidsledare på 75% vardera för aug 
2011– juni 2012!

Vi ser gärna att unga mellan 20 - 35 år söker 
tjänsten, både killar och tjejer!
Ni som söker skall vara fullt teckenspråkig och 
beredd att arbeta kvällar!

Mer information om tjänsten och hur man 
söker kommer att finnas i hemsidan 
www.sdur.se, Facebook DUKiS och med-
lemstidningen Handdukis from 11 april!


