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Inledning

Sveriges Dövas Ungdomsförbunds styrelse hälsar alla ombud välkomna till år 2005:s klubb-
konferens som äger rum i Kastellet på Vaxholm utanför Stockholm.

Vi kommer att diskutera viktiga frågor som rör förbundets framtida arbete för teckenspråkiga
barn och ungdomar i Sverige. Bland annat kommer vi att gå igenom:

SDU:s verksamhetsberättelse
SDU:s ekonomiska redovisningar
SDU:s språkreseprojekt
SDU:s utredningsprojekt
SDU:s framtid
Övriga frågor enligt dagordningen

Inom det intressepolitiska arbetet har SDU följt upp statens offentliga utredning om ”Översyn
av teckenspråkets ställning” med ett stort intresse.

SDU har diskuterat mycket om de problem, som ungdomsklubbarna möter, d.v.s. vikande
medlemsantal samt minskat intresse hos ungdomarna under de sista åren. Därför har förbunds-
styrelsen startat ett utredningsprojekt, vars syfte är att ta reda på vad som orsakar det vikande
intresset och hur man kan förbättra verksamheten framöver.

Utbildningsfrågor har blivit ett högaktuellt område än tidigare och SDU har medverkat i olika
arbetsområden, som berör utbildning för teckenspråkiga barn och ungdomar, bl.a. SPM, Vuxen-
utbildningen m.m.

Förberedelserna inför Världsjuniorlägret 2005 - World Federation of the Deaf Junior Youth
Camp, WFD JYC, har pågått under hela år 2004 och än idag. Det har tagit en stor del av
kansliets resurser. Detta har fungerat bra trots krävande arbetsuppgifter.

Förbundets ekonomi blev mer positivt än vad den tidigare årsprognosen hade beräknat. Det har
skapat en möjlighet för SDU att investera pengar till WFD JYC 2005, för ett lyckat läger.

Under året har SDU inlett ett samarbete med Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom i
gemensamma frågor som rör organisationerna. Detta har letts till mer närkontakt mellan orga-
nisationerna, vilket vi avser att fortsätta med.

Slutligen vill jag - i egenskap av förbundsordförande - ge en eloge till SDU:s tjänstemän Marika
Norrgrann, Marika Hedberg och Therese Rollvén (projektledare för språkreseprojektet) för
deras insatser för SDU.

Med dessa rader vill SDU:s förbundsstyrelse hälsa alla ombud och gäster varmt välkomna till
SDU:s klubbkonferens på Vaxholms kastellet.

Joakim Hagelin Adeby
Förbundsordförande
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HISTORIK

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU, som
bildades den 19 juni 1977, är från och med den
1 juli 1994, en självständig organisation och
har ett samarbetsavtal med Sveriges Dövas
Riksförbund, SDR, avseende personal och
administration.

SDU utövar central och lokal verksamhet
bland de medlemmar i SDR, som är mellan 7-
30 år.

Sveriges Dövas Ungdomsförbund är
redovisningsskyldiga gentemot Ungdoms-
styrelsen och andra bidragsgivare.

SDU är anslutet till Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer och medlem bland
annat hos Sveriges Dövhistoriska Sällskap och
Sveriges Dövas Idrottsförbund.

SDU:s ÄNDAMÅL

att främja vård, fostran och utbildning av
barn och ungdomar.

att verka för dövas rätt till teckenspråk.

att verka för drogfri verksamhet på lika
villkor och goda umgänges former.

att tillvarata medlemmarnas dövpolitiska
intressen.

att tillvarata döva barn och ungdomars
kulturella intressen.

att bedriva verksamhet för barn och
ungdomar på dövas villkor, där alla har
lika värde.

att verka för bildande och upprätthållande
av lokala ungdomsråd.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst
obunden.

Ungdomsförbundets ändamål finns i SDU:s
stadgar, se vidare på § 2. UNGDOMS-
FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL mom. 1. och
mom. 2.

Sveriges Dövas Ungdomsråd
1977-1994

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Nuvarande logo bytte under
rsstämman, november 1994

SDU MEDLEMSANTAL

Antalet medlemmar, i åldern 7 - 30.

År  2004  - 1062 st.
År  2003  - 1088 st.
År  2002  - 1169 st.
År  2001  - 1229 st.
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ORGANISATION

Styrelse

SDU:s styrelse år 2004 före förbundsstämman:

Ordförande: Joakim Hagelin Adeby,
Stockholm

Ledamöter: Therese Rollvén, Stockholm
Henrik Sundqvist,
Stockholm
Anita Åkesson, Örebro
Tomas Lagergren, Uppsala/
Örebro
Josephine Willing, Örebro
Nadia Saleh, Malmö

Arbetsutskottets uppgift är att förbereda
ärenden inför styrelsesammanträden, komma
med förslag till beslut samt fatta beslut i
brådskande ärenden.

SDU:s styrelse år 2004 efter förbundsstämman:

Ordförande: Joakim Hagelin Adeby,
Stockholm

Ledamöter: Mona Riis, Kristianstad
Henrik Sundqvist,
Stockholm
Sven-Emil Karmgård,
Stockholm
Carina Högberg, Örebro
Nadia Saleh, Malmö
Kenneth Åkesson, Örebro

Styrelsen har haft ett ordinarie styrelsemöte
och två extra styrelsemöte före förbunds-
stämman och ett av två extra styrelsemöte har
skett via First Class(egen databas) under
våren-2004 fram till förbundsstämman.
Styrelsen använder även First Class (egen
databas) för diskussion och beslut.

Arbetsutskottet före förbundsstämman:

Ordförande: Joakim Hagelin Adeby
Ledamöter: Henrik Sundqvist

Therese Rollvén

Arbetsutskottet (AU) har inte haft något möte
före förbundsstämman.

Från vänster: Joakim Hagelin Adeby, Henrik
Sundqvist, Mona Riis, Kenneth Åkesson, Nadia
Saleh, Sven-Emil Karmgård, Carina Högberg

Styrelsen har haft ett konstituerade möte
direkt efter förbundsstämmans avslutning
samt har haft tre ordinarie styrelsemöten.
Styrelsen använder även First Class (egen
databas) för diskussion och beslut.

Arbetsutskottet efter förbundsstämman:

Ordförande: Joakim Hagelin Adeby
Ledamöter: Mona Riis

Henrik Sundqvist
Suppleant: Sven-Emil Karmgård

Arbetsutskottet (AU) har under 2004 inte haft
något möte efter förbundsstämman.

Från vänster, bakre
raden:
Therese Rollvén,
Nadia Saleh, Anita
Åkesson, Josephine
Willing.
Från vänster främre
raden: Joakim Hagelin Adeby, Tomas Lagergren
och Henrik Sundqvist
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Förbundsstyrelsens ansvarsområden efter
förbundsstämman

Alla i SDU styrelsen har samma ansvarsom-
råden: Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse
Intressepolitiska frågor

Joakim Hagelin Adeby
Förhandlingsdelegation
Personalansvarig
Representation i fall där styrelsen ej beslutar (1)
SDU arbetsutskott (ordförande)
SDU/SDR samrådsgruppen (1)
Kontaktperson till lokala ungdomsklubbar
SDR styrelse (1)
Västanviks folkhögskolas styrelse
Ordförandegruppen (1)
Ungdomsstyrelsen

Mona Riis
Förhandlingsdelegation
Representation i fall där styrelsen ej beslutar (2)
SDU arbetsutskott (ledamot)
SDU/SDR samrådsgruppen (2)
Kontaktperson till lokala ungdomsklubbar
SDR:s styrelse (2)
Ordförandegruppen (2)
Tyst teater
SIT
SDI/Skolidrott
Internationella frågor
Kulturfrågor

Henrik Sundqvist
Ekonomiansvarig
Förhandlingsdelegation
Representation i fall där styrelsen ej beslutar (3)
SDU arbetsutskott (ledamot)
SDU/SDR samrådsgrupp
Kontaktperson till lokala ungdomsklubbar
SDR:s arbetsmarknadsgrupp
SDI

Sven-Emil Karmgård
SDU arbetsutskott (suppleant)
Kontaktperson till lokala ungdomsklubbar
Kontaktperson för UNG-sidorna/Dövas
tidning
SDR:s utbildningsgrupp
RGD/RGH samrådsgrupp
SPM:s nationella brukarråd
Utbildningsfrågor
Sociala frågor

Carina Högberg
Kontaktperson till lokala ungdomsklubbar
Unga föräldrakommittén
SDR:s föräldragrupp
DHB barn + föräldrar

Nadia Saleh
Kontaktperson till lokala ungdomsklubbar
SDR:s utbildningsgrupp
SDR:s sociala grupp
Kulturfrågor
Sociala frågor
Internationella frågor

Kenneth Åkesson
Kontaktperson till lokala ungdomsklubbar
SDU:s lägerkommitté
SPM:s nationella brukarråd
Unga Hörselskadade
Dövblind Ungdom
DHB skolfrågor
TV-frågor
Utbildningsfrågor

(1)- närvarar i första hand vid representation
(2) - närvarar i andra val vid representation
när ordinarie ordförande är förhindrad.
(3) - närvarar i andra val vid representation
när ordinarie och vice ordförande är förhin-
drad.
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Adjungerad tjänsteman:
Adjungerad vid styrelse- och AU-sammanträ-
den har under 2004 varit SDU:s tjänstemän
Marika Norrgrann och Marika Hedberg.

Styrelsearbetet:
SDU har detta år godkänt den arbetsordning
som styrelsen, arbetsgrupperna och tjänste-
männen följer i sitt arbete.

Firmatecknare:
Förtroendevalda firmatecknare har varit
Henrik Sundqvist och Joakim Hagelin Adeby.

Revisorer:
Lars-Åke Larsson har varit revisor. Denny
Bergerholm har varit revisorsuppleant fram
till SDU:s förbundsstämma och vid förbunds-
stämman har Maria Farkas blivit vald som
revisorsuppleant.

Administration:
Ungdomsförbundets centrala verksamhet
sköts från kontoret på Magnus Ladulåsgatan
48 på Södermalm i Stockholm.
SDU har två heltidsanställda personer, en
ombudsman och en administratör. De är
anställda av SDR och arbetar under SDU:s
styrelse.

Addiswa Stenström,
Ombudsman föräldraledig

Marika Norrgrann
Vikarierande ombudsman

Elisabeth Hagberg
Vikarierande administratör 50 %
(t.o.m. juni 2004.)

Therese Rollvén
Projektledare, Språkreseprojekt 50 %
(fr.o.m. 16 februari 2004)
Vikarierande administratör 40 %
(fr.o.m. juni t.o.m. augusti 2004)

Marika Hedberg
Vikarierande administratör
(fr.o.m. 25 augusti 2004 )

Joakim Hagelin Adeby
Handläggare för Världsjunior-
läger 2005
(fr.o.m. 14 november)
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ARBETSGRUPPER

Arbetsgrupperna inom och utom SDU har till
syfte att underlätta styrelsens arbete och
försöka få en bredd på medbestämmandet i
verksamheten.

SDU har under år 2004 haft följande arbets-
grupper:

- Lägerkommittén
- Världsjuniorlägergruppen
- Internationella kommittén
- Unga föräldrakommittén

SDU har även bildat en ny arbetsgrupp,
Informationsgruppen, i syfte att se över den
information som finns om SDU samt ev.
förbättra informationen.

Valberedningen

Valberedningen är en fristående arbetsgrupp.
De bevakar styrelsen under en mandatperiod
och rekryterar personer till nästkommande
styrelse.

Valberedningen för år 2004-2006:

Ordförande: Josephine Willing, Örebro
Ledamöter: Ulf Nilson, Lund

Mindy Drapsa, Stockholm
Suppleant: Linda Axelsson, Göteborg

Lägerkommittén

Kommittén planerade fyra läger för olika
åldersgrupper inför sommaren 2004; Barnläger,
Nordiskt juniorläger, Ridläger samt Nordiskt
ungdomsläger i Norge.
Av dessa läger genomfördes Ridlägret och
Nordiska juniorlägret, men övriga ställdes in
p.g.a. få anmälningar. Under sommaren besökte
lägerkommittén även pågående läger, för att
höra om deltagarnas synpunkter, m.m. på
aktuella lägerplats, då de har valt denne. Kom-
mittén har också genomfört en personalutbild-
ning iÅnnaboda, Örebro, för ledarna, som
skulle arbeta på lägerna sommaren 2004.
Under hösten 2004 har lägerkommittén arbetat
med år 2005 sommarläger, d.v.s. undersökt
intresset för alternativa läger samt vilka platser
som kan vara aktuella för sommarlägret.

Lägerkommittén har haft fyra möten under år
2004.

Sammankallande: Anita Åkesson, Örebro
(t.o.m. augusti 2004)
Kenneth Åkesson,
Örebro (fr.o.m. augusti
2004)

Ledamöter: Kenneth Åkesson,
Örebro (t.o.m. augusti
2004)
Anita Åkesson, Örebro
(fr.o.m. augusti 2004)
Elisabet Farkas,
Stockholm
(t.o.m. augusti 2004)

Handläggare: Marika Norrgrann

Assisterande
handläggare: Marika Hedberg

(fr.o.m. hösten 2004)
Från vänster: Mindy Drapsa, Linda Axelsson, Ulf
Nilson, Josephine Willing
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Internationella kommittén

Kommittén bevakar unga dövas intressen på
ett internationellt plan.

Ida Karlsson har varit kontaktperson för
Svenska Handikapporganisationers Interna-
tionella Biståndsförening, SHIA, och deltagit
på flera av deras möten. Ida har medverkat i
projektet ”Barn och Ungdomar med funk-
tionsnedsättning på institution”. Dessutom
har internationella kommittén deltagit i
möten om Afrikanska Dekaden och dess
projekt.

Therese Rollvén har även i samråd med
Internationella kommittén arrangerat den
andra språkresan till New Mexico School for
the Deaf i Santa Fé, New Mexico, USA.

Internationella kommittén har haft möten fyra
gånger under år 2004.

Sammankallare:  Therese Rollvén, Stockholm

Ledamöter: Maria Farkas, Stockholm
Filip Wlostowski, Örebro
Ida Karlsson, Stockholm

Informationsgruppen

Gruppen bildades efter stämman år 2004 och
hade sin första sammankomst den 28 augusti.

Målet med informationsgruppen är att under-
söka, bevaka samt förbättra
informationskanalerna om SDU:s verksamhet,
vidareutveckla UNG-sidorna i Dövas Tidning
m.m.

Gruppen har haft två möten sen starten.

Sammankallande: Sven-Emil Karmgård,
Stockholm/Örebro

Ledamöter: Mindy Drapsa,
Stockholm
Ulf Nilsson, Lund
Maria-Sofia Modig,
Örebro
Niclas Martinsson
(närvarade endast vid
första möten).

Niclas Martinsson avsade senare sin plats i
informationsgruppen, p.g.a. jäv i samband med
sin volontärtjänst på Dövas Tidning och Maria-
Sofia Modig tog över hans plats.

Handläggare: Marika Hedberg
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Unga föräldrakommittén

Kommittén bevakar unga föräldrarnas situa-
tion. Kommitténs arbetar för demokratiska
rättigheter. De ordnar även kurser och arrang-
erar föreläsningar med information bl.a. från
försäkringskassan, om barns utveckling, och
om matvanor och kost för barn.
Dessutom ordnar kommittén olika utflykter
och läger för unga föräldrar och deras familjer.
SDU samarbetar med SDR:s föräldragrupp.
Unga föräldrakommittén har haft två möten
under år 2004.

Sammankallande: Josephine Willing,
Örebro (t.o.m. våren
2004)
Carina Högberg,

Örebro (fr.o.m. våren 2004)

Ledamöter: Elin Holm, Örebro
Annika Högberg,
Örebro

Världsjuniorläger 2005
World Federation of the Deaf Junior Youth
Camp, d.v.s. WFD JYC 2005.

Sommaren 2003, i Montreal, Kanada, fick SDU
äran att arrangera kommande världsjunior-
läger, år 2005. En arbetsgrupp bildades i
november år 2003 och har påbörjat plane-
ringen inför lägret, som kommer att genom-
föras i Leksand på Västanviks folkhögskola
den 8-17 juli 2005.

Under år 2004 bestod arbetsgruppen av Joa-
kim Hagelin Adeby, Josephine Willing samt
SDU:s tjänstemän, Marika Norrgrann och
Elisabeth Hagberg. Även Therese Rollvén har
arbetat en del för arbetsgruppen. De kartlade
och påbörjade planeringen av lägret.

Under hösten 2004, ändrades arbetsgruppens
sammansättning, då Josephine Willing slutade
samt SDU:s tjänstemän, Marika Norrgrann
och Elisabeth Hagberg, övergick till andra
arbetsuppgifter, när Marika Hedberg började
på SDU.

Idag består arbetsgruppen av Joakim Hagelin
Adeby, Marika Hedberg (SDU:s tjänsteman)
och Maria Farkas, fr.o.m. augusti 2004. Till-
sammans med respektive områdesansvariga
för lägret, 5 st arbetsgruppen för ett kom-
mande lyckat och givande läger.
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INTRESSEPOLITIK

Samverkan med
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

SDU har under året haft ett nära samarbete
med SDR inom flera områden bl. a. inom
intressepolitik.

SDU - SDR samrådsgrupp
SDU och SDR har en samrådsgrupp som
regelbundet har möte och diskuterar gemen-
samma frågor bl. a. inom det intressepolitiska
området, ekonomiska frågor, personalfrågor
m.m.

Joakim Hagelin Adeby, Henrik Sundqvist och
Marika Norrgrann representerade.

Samverkan med SDR:s arbetsgrupper:
SDR har ett antal arbetsgrupper och SDU har
en representant med i varje arbetsgrupp.

- SDR:s föräldragrupp
Josephine Willing (före SDU:s förbunds-
stämma)
Carina Högberg (efter SDU:s förbunds-
stämma)

- SDR:s arbetsmarknadsgrupp
Marika Hedberg (fr.o.m augusti 2004)

- SDR / SDU:s utbildningsgrupp
Joakim Hagelin Adeby (före SDU:s förbunds-
stämma)
Sven-Emil Karmgård och Nadia Saleh
(efter SDU:s förbundsstämma)

SDR´s representantskapsmöte, den 11-13 juni,
Leksand.
Nadia Saleh representerade.

ANDRA
ORGANISATIONER

Ordförandegruppen

SDU är med i Ordförandegruppen som består
av ordförande eller andra förtroendevalda
samt tjänstemän från Barnplantorna, DBU,
DHB, FSDB, HRF, SDR, SDU, UH. Under
möten har man diskuterat om intressepolitiska
frågor, skolfrågor m.m. Även planerade inför
Svenska Audiologiska Sällskapets Audiologisk
Dag i november 2004. Sammanträden har skett
fyra gånger under året. Joakim Hagelin Adeby
och Marika Norrgrann representerade.

Unga Hörselskadade (UH) och
Dövblind Ungdom (DBU)

Den 6 februari 2004 deltog Anita Åkesson på
ett möte i Örebro samt den 29 oktober deltog
Joakim Hagelin Adeby, Marika Hedberg och
Marika Norrgrann. Möten har handlat om hur
ett framtida samarbete mellan de tre organisa-
tionerna SDU, UH och DBU kan komma att se
ut. Man rapporterade även om sina framtida
planer resp. verksamheter.

DBU:s årsmöte på Scandic Hotell Klarälven i
Karlstad, den 17-18 april 2004.
Anita Åkesson representerade.

DBU:s 10 årsjubileum i Almåsa, Västerha-
ninge, den 25-26 september 2004.
Kenneth Åkesson representerade.

Västanviks folkhögskola

Joakim Hagelin Adeby representerade SDU
som suppleant på Västanviks folkhögskolas
skolstyrelsesammanträde.
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Sveriges Dövas Idrottsförbund (SDI)

SDI:s representantskapsmöte ägde rum den 7-
9 maj 2004 på båten Silja Symphony.
Sven-Emil Karmgård representerade.

Riksidrottsförbundets invigning av nya loka-
ler (SDI), Stockholm, den 17 maj 2004.
Therese Rollvén representerade.

Dövsport-konferensen ägde rum den 3-4
december 2004 på Silja Line.
Mona Riis representerade.

Specialskolemyndigheten (SPM)

SDU har under året deltagit i tre sammanträ-
den med SPM:s nationella brukarråd för att
diskutera de olika frågor som rör dövskolorna
i Sverige (både intern och externt) samt leda-
möterna i brukarråden är permanenta och
väljs av sina respektive organisationer. SDU
har även, tillsammans med SDR, särskilt lyft
fram döva dyslektikers behov av läromedel på
teckenspråk för snabb inlärning.

Joakim Hagelin Adeby och Anita Åkesson
representerade före SDU:s förbundsstämma.
Sven-Emil Karmgård och Kenneth Åkesson
representerade efter SDU:s förbundsstämma.

RGD/RGH samrådsgrupp

SDU har, tillsammans med Unga Hörsel-
skadade, önskat att RGD/RGH åter ska kalla
till samrådsgruppsmöten igen, då under 2004
har det inte genomförts några möten. Special-
skolemyndighetens nationella brukarråd har
även uppmärksammat detta.

ÖVRIGA
REPRESENTATION

under år 2004

Allmänna arvsfondens 75 årsjubileum i Frys-
huset, Stockholm, den 3 maj.
Marika Norrgrann, Therese Rollven och
Joakim Hagelin Adeby

Ungdomsstyrelsens konferensdag på Lidingö,
den 17 maj.
Marika Norrgrann, Therese Rollven och
Joakim Hagelin Adeby

European Federation of Parents of Hearing
Impaired Children (FEPEDA) läger -
Internationellt läger arrangerade av DHB i
Ånnaboda, Örebro, den 28 juli.
Therese Rollvén

Ci-konferensen, Sundsgårdens folkhögskola,
Helsingborg, den 17-18 maj.
Sven-Emil Karmgård

Svenska Audiologiska Sällskapets (SAS)
Audiologisk Dag i Lund, den 23 november.
Sven-Emil Karmgård

Café 019 – Diskussionsmöte, den 24 novem-
ber.
Sven-Emil Karmgård och Henrik Sundqvist

Dansk Dövas Ungdomsförbund, DDU:s
årsmöte och 10 årsjubileum i Århus, den 1-3
september.
Henrik Sundqvist

Landsrådet för Sveriges Ungdoms-
organisationer, LSU:s årsmöte i Lidingö, den
20 november.
Henrik Sundqvist och Joakim Hagelin Adeby
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INFORMATIONS-
VERKSAMHET

UNG - sidorna

UNG-sidorna i Dövas Tidning har utgett åtta
nummer under år 2004.
Innehållet i Ungdomssidorna har varit föl-
jande; ledarspalt samt aktuella SDU:s händel-
ser.

Infoblad

Infoblad är ett informationsblad från SDU:s
styrelse och tjänstemän som rapporterar om
aktuella nyheter. Infobladet har funnits sedan
år 1997 och skickas ut i ett begränsat antal
exemplar direkt till ungdomsklubbarna,
dövföreningarna och dövskolorna. Ett infor-
mationsblad gavs ut en gång under år 2004.

SDR First Class (SDR FC)

SDU är anslutna till databasen First Class,
SDR FC. Där har SDU ett eget mötesforum/
”chat”, där fortlöpande information om verk-
samheten ges.

SDU:s hemsida

SDU har en egen hemsida på Internet. Där
återfinns information om SDU:s organisation,
verksamhet och aktuella nyheter.

Utställning

- Dövas Dag, Brunnsparken i Örebro den 19
  september.

- Allmänna arvsfondens 75 årsjubileum i
   Fryshuset, Stockholm, den 3 maj.

UNGDOMSKLUBBAR

Döva Ungdomsklubb/-råd och sektion
anslutna till SDU år 2004:

- Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
- Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomar
- Skåne Dövas Ungdomsråd
- Stockholms Dövas Ungdomsråd
- Ungdomsklubben Kungsängsliljan (Uppsala)
- Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg)
- Örebro Dövas Ungdomsklubb
- Östergötlands Dövas Ungdomsklubb,
   ”Blåklinten, Linköping

Aktiva ungdomsklubb/-råd och sektioner,
som har lämnat in verksamhetsberättelser
för år 2003:

- Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
- Stockholms Dövas Ungdomsråd
- Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg)
- Örebro Dövas Ungdomsklubb
- Ungdomsklubben Kungsängsliljan (Uppsala)
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PROJEKT

Språkreseprojektet

Projektet blev beviljat av Allmänna Arvsfon-
den och kom igång i februari 2004. Therese
Rollvén har fungerat som projektledare under
året och kontoret har varit placerat i SDU:s
lokaler i Stockholm.

En referensgrupp för projektet består av
Therese Rollvén, projektledare, Nadia Saleh,
representant från SDU, Maria Hermanson,
representant från SPM och Tord Lind från
SDR.

Projektet har etablerat ett nära samarbete med
Independent Living som bedriver ett projekt
”Mobilitet för alla”, en sk. databas för
funktionshindrade att hitta universitet runt
om i världen samt Avista Språkreseförmedla-
rna. Dessa två kontakter har betytt mycket för
projektets fortsatta utveckling, bl.a. med deras
stora erfarenheter av funktionshindrade och
språkresor.

Under året anordnades den andra resan till
New Mexico School i Santa Fe, USA med fem
deltagare och en ledare. Information gjordes
till flera dövskolor under hösten 2004 för att
berätta om projektet och möjligheterna att åka
på språkresor.

Projektet har skapat en hemsida, där intresse-
rade ungdomar kan söka information för
kommande språkresor samt få andra tips och
råd.

Utredningsprojekt
 om medlemsminskning

Vi har startat ettårigt projekt - Utrednings-
projekt om medlemsminskning, som finansie-
ras av Sveriges Dövas Riksförbunds Testa-
ments- och donationsstiftelse. Tjänstemän och
styrelsemedlemmar/representanter från SDU
skall besöka de olika lokala ungdomsklubba-
rna, dövföreningarna och dövskolorna i
Sverige för att genomföra utredningen om
medlemsminskningen under hösten 2004 till
våren 2005.

Representanterna från SDU ska, i mötet med
döva barn och ungdomar, diskutera och ta
reda på vad orsaken kan vara till att medlems-
antalet inom SDU minskar. Det bidrar i sin tur
till ökad förståelse kring vilka problem
ungdomsklubbar och dövföreningarna kan
ha.

SDU skall även ta emot åsikter och eventuella
förslag på vad medlemmarna vill att SDU
skall arbeta med, vad SDU kan göra för dem
när det bl.a. gäller SDU:s verksamhet, dövas
villkor, dövas ungdomspolitiska intressen,
utbildning och kulturella intressen, m.m. för
att kunna motivera, engagera och inspirera
fler ungdomar för ungdomsklubbarna/
föreningslivet och SDU.
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Barn och ungdomsteater
på teckenspråk

Projektet ”Barn och ungdomsteater på tecken-
språk” påbörjades år 2002 och är ett samar-
betsprojekt mellan SDR, SDU och Rikstea-
tern/Tyst Teater.
Vi har nu genomfört andra projektåret av tre.
Huvudmålet för projektet är att stärka scen-
utbudet på teckenspråk för barn och ungdo-
mar. Den andra teateruppsättningen var
”Gud-innan”, som har under våren 2004
genomfört en turné över hela landet.

Under februari månad 2004 blev det
projektledarbyte, pga. sjukdom och Elisabeth
Hagberg från SDR tog över. I projektet ge-
nomförs en rad olika seminarier. Årets semi-
narium har genomförts i Lund, Östervångs-
skolan, den 26-27 april 2004. Nadia Saleh
deltog och representerade SDU.

Marika Norrgrann har under våren år 2004
varit SDU:s representant och Marika Hedberg
har under hösten år 2004 varit SDU:s repre-
sentant i teaterprojektet.

Projektet har bl.a. synts i dövskolor, döv-
föreningar och i media, vilket gett fler infor-
mation om teater på teckenspråk.

Teckenspråkets ställning

Socialdepartementet har i uppdrag, från mars
2004 - september 2005, att göra en översyn av
teckenspråkets ställning.

I skuggan av regeringens utredning beträf-
fande översyn av teckenspråkets ställning,
pågår ett parallellt arbete, där SDR, genom ett
eget projekt, bevakar utredningen. Projektet
finansieras av Allmänna Arvsfonden och sker i
samarbete med FSDB, HRF, DBU, SDU och
UH, då alla har det gemensamma intresset att
teckenspråkets ställning stärks. Projekttiden är
från 1 augusti 2004 - 31 juni 2005. Organisatio-
nerna sitter också med i projektets styrgrupp.

Projektets syfte är att bevaka Teckenspråkets
ställning, från ett brukarperspektiv. Det görs
genom att ha en bra kontakt med utrednings-
gruppen på Socialdepartementet, att vara ett
stöd för expertgruppen och att sprida informa-
tion om teckenspråkets ställning och dess
utredning på teckenspråk och svenska (webb,
dövtidningen, TV och personliga möte).

Regeringens utredning av teckenspråkets
ställning har också haft några referensgrupps-
möten under hösten. Joakim Hagelin Adeby
har representerat SDU.
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KONFERENS-
VERKSAMHET

SDU:s Inspirationsdag

SDU har försökt genomfört en Inspirationsdag
för ungdomsklubbar den 20 mars 2004. Men
den blev tyvärr inställd p.g.a. få anmälningar.

SDU:s förbundsstämma

Stämman hölls 23-25 april i Västanvik, Lek-
sand. Vi var ca 35 personer som deltog med på
stämman. Man började sedvanligt med att
SDU:s ordförande Joakim Hagelin Adeby
hissade SDU:s flagga. Sedan var stämman
igång. Eva Norberg och Linda Stål valdes till
mötesordförande resp. mötessekreterare.

Mötesordförande Eva Norberg och
mötessekreterare Linda Stål

Åsa Bjering från LSU

Fredrik Larsson
från SHIA

pris till ”Årets par” för att de gjort något bra
för unga döva, förslogs istället bli ett individu-
ellt pris till en pristagare som jobbat aktivt
med ungdomsfrågor. Priset heter nu ”SDU:s
ungdomsutmärkelse”.

Man hade också ett öppet forum under ett
uppehåll, då föreläste Åsa Bjering från Lands-
rådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
(LSU). Hon förläste om LSU som organisation.

Åsa tog upp om att
SDU och ungdoms-
klubbar kunde ha
nytta av LSU:s
kompetens och att
dom kunde ordna
många olika kurser
till ungdoms-
organisationer.

Förbundsstämman flöt ganska smidigt. För-
bundsstyrelsen redovisade för år 2003’s
ekonomi och det visade sig att det blev över-
skott i budgeten. Även tog stämman del av år
2003 verksamhetsberättelse. I övrigt arbetade
stämman enligt dagordningen. Man diskute-
rade även om stadgeändringar, då förbunds-
styrelsen ville förtydliga begreppet ”döv” i
stadgarna, och efter en lång diskussion,
godkände stämman förbundsstyrelsens
förslag på ändringarna. SDU:s traditionella

Fredrik Larsson från
Svenska Handikapp-
organisationers Interna-
tionella Bistånds-
förening (SHIA). Han
berättade om vad SHIA
gör och vad man kan
göra tillsammans med
SHIA inom biståndsar-
bete i ute hela världen.

På kvällen, som präglades av en tema -spansk
afton, vilket var mycket uppskattat av ungdo-
marna. Efter middagen, blev det en fem-
kamps tävling. Söndagen avslutades
Förbundsstämman med styrelseval och den
nya styrelsen, som sitter år 2004-2006, består
av förbundsordförande Joakim Hagelin
Adeby, vice ordförande Mona Riis, ekonomi-
förvaltare Henrik Sundqvist, ledamöter Nadia
Saleh, Kenneth Åkesson, Carina Högberg och
Sven-Emil Karmgård. Sedan avtackades de
gamla styrelseledamöterna med presenterna.
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KURSVERKSAMHET

Personalutbildning
den 7-9 maj 2004

SDU:s obligatoriska personalutbildning ägde
rum under den 7-9 maj och 8 ungdomsledare
deltog samt 1 ledare från Danmark och 3
ledare från Stockholms Dövas Ungdomsråd.
Anita Åkesson, Kenneth Åkesson och Elisabet
Farkas från lägerkommittén var med under
helgen och såg till att allt flöt på. Deltagarna
samlades först i Örebro för en gemensam resa
till Ånnaboda i Kilsbergen. Utbildningen
bestod bl.a. av olika föreläsningar,
livräddningskurs samt lägerplanering för
kommande sommarläger.
På fredagen, efter lunch, höll Ragnar Veer en
föreläsning om konflikthantering och ledar-
skap. Därefter tog Åsa Gustavsson vid och
hade en del praktiska övningar med delta-
garna.
På lördagen åkte gruppen till Hagabadet i
Örebro, där de hade livräddningsövningar.
På söndagen delades deltagarna upp i olika
grupper för att planera inför sommarens läger.
Därefter avslutades personalutbildningen.

LÄGERVERKSAMHET

Nordiskt juniorläger,
Kloten, Lindesberg,

den 30 juni - 9 juli 2004

Två av SDU:s ledare, Kenneth Åkesson och
Mona Riis, (STAB) samt 9 nordiska ledare och
42 deltagare från de nordiska länderna träffa-
des den 30 juni för gemensam avfärd till
Kloten. Där vistades deltagarna under 10
dagar, den 30 juni -9 juli.

Lägret var ett 10-dagars äventyr för delta-
garna, då de fick göra olika aktiviteter som
fotboll, brännboll, 4-kamp på land, 5-kamp
vid vattnet, bad och grillning samt annor-
lunda aktiviteter som sumobrottning och
äventyrsbana.

Under lägret åkte man även till Örebro och
upplevelsebadet vid Gustavsvik, som blev en
lyckad toppendag med fint väder!

Under sista lägerdagen som var välfylld av
aktiviteter, bland annat tipspromenad, där
den som svarade rätt fick en ingrediens till
tårtbak och här gällde det att ha alla rätt!
Deltagarna visade återigen hur duktiga de var
på att samarbeta och man avnjöt de delikata
tårtorna! Kvällen avslutade med bild- och
filmvisning från de tio lägerdagarna, dans-
tävlingar samt disco med all tillbehör till!

Deltagare på Personalutbildningen

Svenska gruppen tecknar Svenska nationalsången



Sveriges Dövas Ungdomsförbund - Verksamhetsberättelse 2004 19

Ridläger
Östadkulle Farekullen, Alingsås

den 18-24 juli 2004

Den 18-24 juli 2004 var SDU:s ledare Anna
Blomqvist och Malin Hidborn, Anna Wallin,
(Föreståndare), samt Charlotta Johansson,
(Praktikant), tillsammans med 10 unga häst-
intresserade tjejer på ridläger i Alingsås.
Ridlägret var belägrat vid en fin stor gård,
som hade en liten sjö nära, som utnyttjades
flitigt.

Under veckan fick deltagarna chans att prova
på ridning, dressyr, terränghoppning och att
rida barbacka, inför uppvisningen för föräld-
rarna, som blev lyckad! Deltagarna njöt även
av bad, sol och diverse aktiviteter med/utan
hästarna.

Bland annat gjordes det även en utflykt till
Liseberg, Göteborg, vilket var en överrask-
ning för deltagarna! Där spenderades några
timmar på en hel del åkande och flanerande i
parken.

Sista kvällen var det maskeradkväll med
grillning, lekar, utdelning av presenter. Sista
dagen var det uppvisning i Cavelli (hopp-
ning), dressyr kadrilj och voltige, d.v.s. stil-
bedömning av häst och ryttare. Deltagarna
gjorde hästarna jättefina flätade och fin-

putsade
dem och
stolta
föräldrar
njöt av
uppvis-
ningen!

Språkresan
New Mexico School for the Deaf,

Santa Fé, USA,
den 14-27 juli 2004

Under året anordnades den andra resan till
New Mexico School for the Deaf med 5
stycken intresserade ungdomar från Örebro;
Anish Gupta, Rebecca Ferm-Gripström,
Pernilla Johansson, Daniel Nises och Johan
Lindahl med Nadia Saleh som ledare.

Ledare Anna Blomqvist med två
hästintresserade ungdomar.

Temat för lägret var ”From Space to Beyond”
och handlade om rymden. De fick även lära
sig amerikanskt teckenspråk, engelska, ameri-
kansk kultur och få nya vänner för livet.
Resan blev mycket lyckad och alla deltagare
var nöjda.

Från vänster: Anish Gupta, Rebecca Ferm
Gripström, Daniel Nises, Johan Lindahl och
Pernilla Johansson
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INTERNATIONELLT

Dövas Nordiska Ungdoms Råd
(DNUR),

den 16-18 april 2004, Malmö och
den 3-5 november 2004, Oslo

Henrik Sundqvist, Joakim Hagelin Adeby och
Nadia Saleh deltog på DNUR:s möte som SDU
var värd. Mötet skedde i Malmö, den 16-18
april. Man diskuterade bl.a. om hur samarbete
mellan de nordiska länderna kan utvecklas
mer än tidigare. Mötet följde upp minnes-
anteckningar från förra mötet i Finland, år
2003. Man beslöt även om att Danmark fick ett
uppdrag att utforma en lägerguide för nord-
iska läger. Mötet avslutades med en Vikingfest
ute på Höllviken.

Joakim Hagelin Adeby och Henrik Sundqvist
deltog den 3-5 november i Oslo, Norge. Då var
det Norska barn- och ungdomskommitté värd
för mötet. Under mötet diskuterade man om
hur nordiska läger skall gå vidare i framtiden,
med kommande lägerguide, som innehöll de
nya regler som Danmark fick uppdrag att
utforma. Till sist blev det klart och alla län-
derna var eniga om lägerguiden.
Mötet avslutade med en fin middag på Oslos
dövförenings lokal, där en döv kock tillagade
trerätters middag till alla nordiska gäster.

European Deaf Youth Forum
(EDYF) - konferens,
Köpenhamn, Danmark,
den 26-29 augusti 2004

EDYF-konferensen anordnades av Danska
Dövas Ungdomsförbund (DDU) vilket 35
deltagare från 15 länder deltog i. Den svenska
delegaterna var Joakim Hagelin Adeby och
Nadia Saleh. Konferensen innehöll föreläs-
ningar samt tog upp viktiga frågor som
berörde oss alla ungdomar i Europa. Konfe-
rensen finansierades av EU-bidrag, vilket
möjliggjorde så att flera länder kunde att
delta.

Efter föreläsningarna, gavs det information
om hur man kan söka EU-pengar, vilket
Thomas Philip från Danmark, informerade
om. Han var huvudansvarig för konferensen.
Han uppmuntrade deltagarna att skapa
projekt för att få bistånd från EU.

Konferensen avslutades och European Union
of Deaf Youth (EUDY) hade sin generalför-
samling på lördagseftermiddagen p.g.a. ny
styrelse. Det var väldigt svårt att få förslag på
styrelsekandidater. Till slut beslöt generalför-
samlingen att godkänna fyra nya personer,

vilket innebär
att ordföranden
inte har någon
rösträtt i och
med det är jämt
antal som sitter
i styrelsen.

EUDY styrelse
Från vänster: Sekreterare: Carolina I. Medina
Alonso från Spanien, Ledamöter: Sean Herlihy
från Irland och Claire Dowdican från England,
Ordförande: Thomas Philip från Danmark.



Sveriges Dövas Ungdomsförbund - Verksamhetsberättelse 2004 21

APPENDIX TILL FÖRKORTNINGARNA PÅ ORGANISATIONER:

Barnplantorna - Riksförbundet för barn med CI - Cochleaimplantat
DBU - Dövblind Ungdom
DNUR - Dövas Nordiska Ungdoms Råd
DHB - Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
FSDB - Föreningen Sveriges Dövblinda
HRF - Hörselskadade Riksförbund
LSU - Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
OG - Ordförandegruppen (består av ordförande eller andra förtroende valda samt

tjänstemän från Barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDU, UH)
RGD/RGH - Riksgymnasiet för döva / Riksgymnasiet för hörselskadade
SDI - Sveriges Dövas Idrottsförbund
SDR - Sveriges Dövas Riksförbund
SDU - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
SIT - Specialpedagogiska institutet
SPM - Specialskolemyndigheten
UH - Unga hörselskadade
SHIA - Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening
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SLUTORD

Sveriges Dövas Ungdomsförbunds styrelse vill rikta ett stort tack till alla som under året, på
olika sätt, gjort insatser för organisationen.

SDU vill tacka SDRs testaments- och donationsstiftelse och Allmänna Arvsfonden för det stöd
som vi fått till projektverksamhet.

Vi vill tacka våra bidragsgivare som gör det möjligt att genomföra vår lägerverksamhet för barn
och ungdomar.

Tack till följande fonder:

Åhlen-stiftelsen, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Lars Hiertas Minne,
Stiftelsen Sven Jerrings Fond, Sunnerdahls Handikappfond, Stiftelsen Frimurare Barnhuset,
Stiftelsens Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond, Radiohjälpen/Victoria-
fonden, Stiftelsen Tysta skolan, Stiftelsen Margaretas Minnesfond, Bertil Settergrens Testaments-
stiftelse, Stiftelsen Clara Lachmanns fond, CF Lundströms stiftelse, Stiftelsen Sigurd och Elsa
Goljes minne.

Många har på olika sätt bidragit till att verksamheten hållits igång och utvecklats mot nya
möjligheter. Det är härligt med alla ungdomar, samt äldre, som har vår verksamhet samt organi-
sation inom sitt hjärta och vill vara med och stödja SDU.

Ett stort tack till SDR, för ett mycket gott samarbete i frågor kring barn och ungdomar och för
det stöd riksförbundet givit SDU på olika sätt.

Stockholm den 3 mars 2005

Joakim Hagelin-Adeby
Ordförande

Sven-Emil Karmgård
Ledamot

Henrik Sundqvist
Ledamot

Kenneth Åkesson
Ledamot

Mona Riis
Ledamot

Carina Högberg
Ledamot

Nadia Saleh
Ledamot
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Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Box 4194

102 64 Stockholm

E-post: sdu@sdrf.se
Hemsida: www.sdrf.se/sdu

Växel texttelnr: 08-442 14 60
0247-641 01

SDU texttelnr: 08-442 14 96
SDU  faxnr: 08-442 14 97

Nordiskt juniorläger, Kloten

Ridläger, Alingsås


