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Delegationsordning
För Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Stadgar
- Beskriver med vilken ordning förbundet håller förbundsstämma.
- Revideras och fastställs av förbundsstämma.

Förbundsstämma
-

Förbundsstämman är SDUF:s högst beslutande organ.
Förbundsstämman beslutar om budgetramar, verksamhetsriktning, propositioner samt
motioner och delegerar uppdrag till förbundsstyrelse.
Väljer förbundsstyrelse, revisorer, valberedning, mötesordförande, mötessekreterare,
justare.

Valberedning
- Består av fyra personer enligt följande: en sammankallare, två ledamöter och en
suppleant.
- Sammanträder minst fyra gånger under verksamhetsperioden.
- Vid behov kan valberedningen anhålla hos styrelsen om fler antal möten.
- Överblicka och följa styrelsens arbete och se hur de olika ledamöterna klarar sin
uppgift.
- Vars uppgift är att inför förbundsstämman framlägga förslag avseende antal
styrelseledamöter, valberedning, revisorer samt mötesordförande och
mötessekreterare.
- Valberedningens förslag på kandidater, ska presenteras tillsammans med
möteshandlingarna till förbundsstämman.

Förbundsstyrelse
-

Är förbundets högst beslutande organ mellan förbundsstämmorna
Förbundsstyrelsen består av en ordförande och sex ledamöter
Förbundsstyrelsen leder SDUF:s verksamhet i överensstämmelse med stadgarnas
ändamål och av förbundsstyrelsen fattade beslut
Förbundsstyrelsen beslutar om en preliminär verksamhets och budgetplan för
nästkommande år före nyår.
Bildar arbetsgrupper och beslutar deras arbetsbeskrivning
Arbetsordning för förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande finns på plats
samt minst tre ledamöter.
Beslutar om firmatecknings och attesträtt.
Förbereder förbundsstämman.
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Ordförande
-

Tar beslut om intressepolitiska uttalande som ligger i linje med förbundets politiska
ställningstaganden samt informerar styrelsen om beslut som fattats.
Huvudansvar för personalfrågor från förbundsstyrelsens sida
Arbetsleder generalsekreteraren
Sammankallar styrelsen

Styrelseledamot
-

-

Representerar SDUF och förbundsstyrelsen i olika sammanhang beslutade av
förbundsstyrelsen. Exempelvis arbetsgrupper, referensgrupper, möten med
beslutsfattare, myndigheter och samarbetsorganisationer.
Tar emot uppgifter som delegerats av förbundsstyrelsen

Arbetsutskott
-

-

Förbundsstyrelsen utser tre av sina ledamöter (däribland förbundsordförande och vice
ordförande samt gärna ekonomiansvarig) till ett arbetsutskott (AU). Förbundsstyrelsen
väljer även en ledamot till suppleant i AU. Suppleanten inkallas när ordinarie ledamot
inte kan delta.
Personalfrågor i samråd med generalsekreterare
Handha löpande och rutinmässiga uppgifter samt av styrelsen delegerade frågor.
Tar emot uppgifter som delegerats av förbundsstyrelsen
Frågor som behöver hanteras akut eller handlar om känsliga frågor
Sammanträder när någon i gruppen kallar till möte
Är beslutsmässig när tre ledamöter är närvarande
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 50 tusen kronor
Firmatecknings – och attesträtt

Generalsekreterare
-

Arbetsleder övrig personal
Löneförhandling i samråd med AU
Övergripande ansvar för budget och verksamhet
Samarbetar med andra intresseorganisationer
Ansvarig för det intressepolitiska arbetet från kansliets sida
Huvudansvar för personalfrågor från kansliets sida
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 15 tusen kronor
Bistår förbundsstyrelsen med allt praktiskt kring styrelsemöten
Beslutar om projektrelaterade frågor
Firmatecknings – och attesträtt
Ansvarar för att protokollföra möten
Kallar ombuden till förbundsstämman tre månader innan på uppdrag av
förbundsstyrelsen.

Reviderad den 4 april 2017

hdfhd

Verksamhetsansvarige
-

Bistår förbundsstyrelsen med praktiska förberedelser av förbundsstämman
Beslutar praktiska frågor gällande de läger som förbundsstyrelse och årsmöte beslutat
att vi ska ha under året.
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 5 tusen kronor
Beslutar i samråd med lägergruppen om personal till sommarens läger
Ansvarar för lägergruppen

Ekonomiassistent
-

Ekonomiska rapporter och beslutsunderlag
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 5 tusen kronor
Viss administration beslut i bistånd med kansliet

Lägergrupp
-

Består av verksamhetsansvarige, styrelseledamot och minst två medlemmar
Samordnar lägerverksamhet
Ansvarar för personalutbildning
Har möte minst fyra gånger om året
Viss administration beslut i bistånd med kansliet

Intressepolitikgrupp
-

Består av generalsekreterare, styrelsemedlemmar och medlemmar.
Planerar Almedalsveckan årsvis
Har möte minst fyra gånger om året
Bevakar världsombevakning
Hanterar intressepolitikshandlingsplan

Arbetsgrupper
-

Består av en tjänsteman, 1-2 styrelseledamöter och minst 1 medlem om möjligheten
finns.
Beslutar om inriktning och arbetssätt utifrån de ramar som förbundsstyrelsen har
beslutat kring.
Har möte minst 3 gånger om året.
Förbundsstyrelsen beslutar vem som är sammankallade.
Har möte när sammankallande bjuder in till möte.
Bevakar för uppdaterande information.
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