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INLEDNING

Nu har ännu en stämmoperiod gått till ända
och det är ett ovanligt internationellt år med
världsjuniorlägret som största höjdpunkt som
vi lämnar bakom oss nu.

World Federation of the Deaf Junior Youth
Camp genomfördes under sommaren och fick
otroligt mycket beröm från hela världen.
Lägret har tagit en stor del av kansliets resur-
ser men det har fungerat bra och alla andra
läger genomfördes parallellt.

Förbundets ekonomi blev positivare än vad vi
beräknade först, efter att ha räknat ut att
världsjuniorlägret skulle medföra sig ett stort
negativt ekonomiskt resultat. Vi generade
dock ett stort överskott i övrigt som gör att
bokslutet är positivt!

SDU har tidigare diskuterat mycket om de
problem som ungdomsklubbarna möter, d v s
vikande medlemsantal samt minskat intresse
hos ungdomarna under de sista åren. För-
bundsstyrelsen har därför haft ett utrednings-
projekt under året, där syftet var att ta reda på
varför ungdomarnas engagemang i att vara
medlemmar hos våra lokala ungdomsklubbar
har minskat. Utredningsprojektet är ett litet
projekt som ska ge underlag till ett eventuellt
större projekt där man helhjärtat ska satsa på
ungdomsklubbarna och dess medlemmar.
Utredningsprojektet har visat att många
ungdomar inte riktigt förstått vad SDU gör
och de ansåg att det var för lite information
samt att hemsidan var för tråkig.

Utbildningsfrågor är fortfarande ett högaktu-
ellt område och SDU har aktivt bevakat bland
annat SPM, Västanviks folkhögskola och
RGD/RGH.

Under året har vi fortsatt att ha ett samarbete
med Unga Hörselskadade och Dövblind
Ungdom i gemensamma frågor, vi har bl a
medverkat i ett nätverksprojekt som drivs av
Västanviks folkhögskola där man skall för-
söka samarbeta så att skolan får fler elever
från organisationernas respektive målgrupper.

Språkreseprojektet har genomfört ännu ett fint
år och Therese Rollvén förtjänar beröm för sitt
fina arbete. Resultatet blev ett beslut från
förbundsstyrelsen som tillsatt en 25 % tjänst
hos SDU, fr o m januari 2006. Titeln blir inter-
nationell ombudsman.

Slutligen vill jag – i egenskap av förbundsord-
förande – ge en stor eloge till alla som arbetat
hos oss under året, speciellt till våra tjänste-
män Marika Norrgrann och Marika Hedberg.
Tyvärr har Marika Hedberg slutat till årsskif-
tet, men vi hoppas på återseende framöver.
Språkreseprojektets tjänst har också avslutats
vid årsskiftet.
Jag vill även tacka Joakim Hagelin-Adeby för
hans arbete med världsjuniorlägret.

Tack alla lägerpersonal, stab, arbetsgrupper
och övriga medhjälpare för året 2005!

Mona Riis
Förbundsordförande
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Sveriges Dövas Ungdomsråd
1977-1994

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
November 1994 -

MEDLEMSANTAL

Antalet medlemmar, i åldern 7 - 30.

År 2005  - 1112
År  2004  - 1062
År  2003  - 1088
År  2002  - 1169
År  2001  - 1229

OM SDU

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU) som
bildades den 15 oktober 1977 i Örebro är från
och med den 1 juli 1994 en självständig orga-
nisation och har ett samarbetsavtal med
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) avseende
personal och administration.

SDU utövar central verksamhet för våra
medlemmar som är mellan 7-30 år.

SDU är redovisningsskyldiga gentemot
Ungdomsstyrelsen och andra bidragsgivare.

SDU är anslutet till Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer och medlem hos
bland annat 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 umgängesformer,

att tillvarata medlemmarnas dövpolitiska
intressen,

att tillvarata döva barn och ungdomars
kulturella intressen,

att bedriva verksamhet för barn och ung
domar på dövas villkor, där alla har
lika värde,

att verka för bildande och upprätthållande
av lokala ungdomsråd,

Ungdomsförbundets ändamål finns i SDU:s
stadgar, se vidare på § 2 Ungdomsförbundets
ändamål mom 1 och mom 2.
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Från vänster: Joakim Hagelin-Adeby, Henrik
Sundqvist, Mona Riis, Kenneth Åkesson, Nadia
Saleh, Sven-Emil Karmgård, Carina Högberg

ORGANISATION

Förbundsstyrelse

SDU:s styrelse före extra förbundsstämma:

Ordförande: Joakim Hagelin-Adeby,
Stockholm

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

Styrelsen har haft två ordinarie styrelsemöten
före den extra förbundsstämman. Styrelsen
använder även First Class för diskussion och
beslut.

Arbetsutskottet före extra förbundsstämma:

Ordförande: Joakim Hagelin-Adeby
Ledamöter: Mona Riis

Henrik Sundqvist
Suppleant: Sven-Emil Karmgård

Arbetsutskottet har haft ett möte före den
extra förbundsstämman.

SDU:s styrelse efter extra förbundsstämma:

Ordförande: Mona Riis, Örebro/Leksand
Ledamöter: Sven-Emil Karmgård,

Stockholm/Örebro
Henrik Sundqvist,
Stockholm/Örebro
Kenneth Åkesson, Örebro
Carina Högberg, Stockholm
Jenny Ingvarsson, Stockholm
Magdalena Kintopf,
Härnösand/Östersund

Styrelsen har haft ett konstituerande möte
direkt efter den extra förbundsstämmans
avslutande samt tre ordinarie styrelsemöten.
Styrelsen använder även First Class för dis-
kussion och beslut.

Arbetsutskottet efter extra förbundsstämma:

Ordförande: Mona Riis
Ledamöter: Sven-Emil Karmgård

Henrik Sundqvist
Suppleant: Kenneth Åkesson

Arbetsutskottet har under året haft ett möte
efter den extra förbundsstämman.

Bakreraden: Mona Riis, Carina Högberg, Jenny
Ingvarsson, Magdalena Kintopf
Främreraden: Kenneth Åkesson, Sven-Emil
Karmgård, Henrik Sundqvist
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(1) - närvarar i första hand
(2) - närvarar i andra hand när ordinarie
ordförande är förhindrad

Förbundsstyrelsens ansvarsområden efter
extra förbundsstämman

Alla i förbundsstyrelsen har gemensamt
ansvar för: - Verksamhetsplan

- Verksamhetsberättelse
- Intressepolitiska frågor

Mona Riis
- Arbetsledare
- Förhandlingsdelegation
- SDU:s arbetsutskott (ordförande)
- SDU/SDR:s samrådsgrupp (1)
- SDR:s förbundsstyrelse (1)
- Dövas Nordiska Ungdomsråd (1)
- Ordförandegruppen (1)
- Västanviks folkhögskolas styrelse
- Ungdomsstyrelsen
- Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)

Sven-Emil Karmgård
- Ansvarig för UNG -sidorna/Dövas Tidning
- Förhandlingsdelegation
- SDU:s arbetsutskott (vice ordförande)
- SDU/SDR:s samrådsgrupp (2)
- SDR:s förbundsstyrelse (2)
- Dövas Nordiska Ungdomsråd (2)
- Ordförandegruppen (2)
- SDR:s utbildningsgrupp
- RGD/RGH:s samrådsgrupp
- SPM:s nationella brukarråd
- Sveriges Dövas Idrottsförbund (SDI)
- Sociala frågor
- Utbildningsfrågor
- Skåne Dövas Ungdomsråd (SKUR)

Henrik Sundqvist
- Ekonomiansvarig
- Förhandlingsdelegation
- SDU:s arbetsutskott (ledamot)
- SDU/SDR:s samrådsgrupp
- SDR:s projektråd
- Dövas Nordiska Ungdomsråd (DNUR)
- Örebro Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)

Kenneth Åkesson
- SDU:s arbetsutskott (suppleant)
- SDU:s lägergrupp
- SPM:s nationella brukarråd
- Dövblind Ungdom (DBU)
- Specialpedagogiska Institutet (SIT)
- Utbildningsfrågor
- Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg)
- Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomar (GTU)

Carina Högberg
- SDU:s unga föräldragrupp
- SDR:s föräldragrupp
- Riksförbundet DHB
- Tyst Teater
- Kulturfrågor
- TV-frågor
- Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)

Jenny Ingvarsson
- SDU:s internationella grupp
- SDR:s utbildningsgrupp
- SHIA
- Internationella frågor
- Utbildningsfrågor
- Kungsängsliljan (Uppsala)

Magdalena Kintopf
- SDU:s PR-grupp
- SDR:s sociala grupp
- Unga Hörselskadade (UH)
- Sociala frågor
- Unga Viljor (Härnösand)
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SDU:s handlingsprogram och stadgar m.m.:
Styrelsen och tjänstemännen har under en
helg i september jobbat med bl.a. SDU:s
handlingsprogram, stadgar och några PM t.ex.
arbetsordning för valberedningen, normal-
stadgar för de lokala ungdomsorganisatione-
rna i samband med ett styrelsemöte.

Adjungerade tjänstemän:
Adjungerad vid styrelse- och AU-sammanträ-
den har varit SDU:s tjänstemän Marika Norr-
grann 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
(t.o.m. april) resp. Mona Riis (fr.o.m. april)

Revisorer:
Lars-Åke Larsson har varit auktoriserad
revisor och Maria Farkas revisorssuppleant.

Administration:
Ungdomsförbundets operativa verksamhet
sköts från kontoret på Magnus Ladulåsgatan
48 på Södermalm i Stockholm.
SDU har två heltidsanställda personer, en
ombudsman och en administratör.

Addiswa Stenström
Ombudsman
Föräldraledig
(t.o.m. 18 september)
Tjänstledig
(fr.o.m. 19 september)

Marika Norrgrann
Vikarierande ombudsman
(t.o.m. 31 augusti)
Administratör
(fr.o.m. 1 september)

Marika Hedberg
Vikarierande administratör
(t.o.m. den 12 augusti)
Vikarierande ombudsman
(fr.o.m. 2 september-31 decem-
ber)

Therese Rollvén
Projektledare, Språkreseprojektet

Joakim Hagelin-Adeby
Handläggare för världsjunior-
lägret och utredningsprojektet
(t.o.m. den 31 juli)

Personal på SDU
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Från vänster: Mindy Drapsa, Linda Axelsson,
Ulf Nilsson och Josephine Willing

Valberedningen

Valberedningen är en fristående arbetsgrupp.
Den bevakar styrelsen under en mandatpe-
riod och rekryterar personer till nästkom-
mande styrelse.

Valberedningen för 2004-2006:

Ordförande: Josephine Willing, Örebro

Ledamöter: Ulf Nilsson, Lund
Mindy Drapsa, Stockholm
(t.o.m. september)
Linda Axelsson, Göteborg
(fr.o.m. september)

Suppleant: Linda Axelsson, Göteborg
(t.o.m. september)

Lägergruppen

Lägergruppen planerade fyra läger för olika
åldersgrupper inför sommaren: golfläger,
nordiskt barnläger, ridläger och teaterläger.

Av dessa läger genomfördes ridlägret och
teaterlägret. De övriga lägren inställdes på
grund av för få anmälningar.

Gruppen har också genomfört en personalut-
bildning i Ånnaboda, Örebro, för ledarna som
skulle arbeta på lägren under sommaren.

Under hösten har lägergruppen arbetat med
nästkommande års läger, d.v.s. undersökt
intresset för alternativa läger samt vilka
platser som kan vara aktuella för sommarlä-
ger 2006.

Gruppenhar även haft möte med en represen-
tant från Sveriges Dövas Idrottsförbund (SDI).
Mötets syfte var att se om SDI var intresserad
av att ha ett nytt läger samarbete med SDU.

Lägergruppen har haft fyra möten under året.

Sammankallare: Kenneth Åkesson, Örebro

Ledamöter: Anita Åkesson, Örebro
(t.o.m. november)
Malin Hidborn, Stockholm
(fr.o.m. september)

Från vänster: Kenneth Åkesson
och Anita Åkesson

ARBETSGRUPPER

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

Alla arbetsgrupper har bytt namn till grupp
istället för kommitté.

SDU har under året haft följande arbetsgrup-
per: - Lägergruppen

- Internationella gruppen
- Unga föräldragruppen
- PR-gruppen
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Internationella gruppen

Internationella gruppen 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 aktiviteter och möten. SDU
är bland annat med och stödjer samverkans-
projektet Afrikanska Dekaden i Tanzania
tillsammans med 15 andra medlemsförbund
inom SHIA. Ida Karlsson representerade SDU
i samverkansprojektet och deltog i en
uppföljningsresa till Tanzania 1-8 december.

Ett samarbete har påbörjats med Arbetsför-
medlingen om möjligheterna att ordna
förberedelsekurser för döva ungdomar som
ska genomföra praktik utomlands. Detta
samarbete kommer att fortsätta om intresse
finns bland ungdomarna.

Theresa Rönnholm och Ida Karlsson har varit
på en kurs: ”Projekt – från början till slut” i
Almåsa 21-23 oktober som anordnades av
SHIA. Kursen var till för medlemmar i SHIA:s
medlemsförbund som ville få en grundläg-
gande utbildning i att genomföra ett projekt
samt skriva en projektansökan.

Gruppen har planerat inför en inspirations-
dag, som ska ske i samband med språkrese-
projektets avslutningsseminarium som hålls i
Örebro år 2006.

Gruppen har även diskuterat och utformat ett
förslag till innehåll på gruppens nya hemsida
som bl. a. ska uppmuntra ungdomarna att åka
utomlands med olika syften och fyllas med
olika tänkbara tips, kontaktuppgifter, länkar
m.m.

Etablering av kontakt med olika organisatio-
ner som driver fadderverksamhet har också
påbörjats, för ett eventuellt framtida samar-
bete. Möjlighet ska finnas att kunna bli fadder
till ett dövt barn om man önskar det och via
internationella gruppen ska man kunna få alla
kontaktuppgifter som behövs.

Internationella gruppen har haft möten tre
gånger under året.

Sammankallare:  Jenny Ingvarsson, Stockholm

Ledamöter: Ida Karlsson, Stockholm
Filip Wlostowski, Stockholm
Therese Rollvén, Stockholm
(fr.o.m. september)

Theresa Rönnholm, Visby
(fr.o.m. september)
Channah Kjellermo,
Stockholm (fr.o.m. oktober)

Från vänster: Filip Wlostowski, Channah
Kjellermo, Ida Karlsson, Theresa Rönnholm

och Jenny Ingvarsson
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PR-gruppen

Gruppen har under året bytt namn från
informationsgruppen till PR-gruppen.

Målet med PR-gruppen är att undersöka,
bevaka samt förbättra informationskanalerna
som SDU använder sig av. Dessa är: UNG -
sidorna i Dövas Tidning, SDU:s hemsida m.m.
Även annan information i form av broschyrer
kollas upp av PR-gruppen innan de går i tryck.

PR-gruppen har genomfört ett antal resor till
skolor för att informera om språkreseprojektet
och kommande läger i sommar.

Gruppen har haft fyra möten under året.

Sammankallare: Sven-Emil Karmgård,
Stockholm (t.o.m. 15  juni)
Magdalena Kintopf,
Härnösand/Östersund
(fr.o.m. 15 juni)

Ledamöter: Mindy Drapsa, Stockholm
Ulf Nilsson, Lund
Maria-Sofia Modig, Örebro

Unga föräldragruppen

Gruppen bevakar unga föräldrars situation i
dagens samhälle.

Gruppen arbetar med föräldrafrågor. Gruppen
ordnar kurser och föreläsningar med informa-
tion från bl.a. Försäkringskassan, om barns
utveckling och matvanor och kost för barn.
Gruppen ordnar också läger och utflykter för
unga föräldrar. SDU samarbetar med SDR:s
föräldragrupp.

Unga föräldragruppen har haft tre möten
under året.

Sammankallare: Carina Högberg, Stockholm

Ledamöter: Annika Hellöre, Örebro
Elin Holm, Örebro
Mari-Anne Karlsson, Örebro
(fr.o.m. våren)

Från vänster: Sven-Emil Karmgård,
Mindy Drapsa och Ulf Nilsson.

Från vänster. Annika Hellöre, Elin Holm
och Carina Högberg.

Unga föräldragruppen har lagt ner för tillfäl-
ligt fr.o.m. november i år.
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INTRESSEPOLITIK

Samverkan med Sveriges Dövas
Riksförbund (SDR)

SDU:s adjungerade ordförande vid SDR:s
styrelsesammanträde.
 Joakim Hagelin-Adeby (före extra förbunds-
stämma). Mona Riis (efter extra förbundsstämma).

SDU har under året haft ett nära samarbete
med SDR inom flera områden, bl. a. intresse-
politik.

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 och personalfrå-
gor.
Joakim Hagelin-Adeby (före extra förbunds-
stämma), Mona Riis (efter extra förbundsstämma),
Henrik Sundqvist, Sven-Emil Karmgård och
Marika Norrgrann representerade SDU.

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

- SDR:s föräldragrupp:
Carina Högberg

- SDR:s arbetsmarknadsgrupp:
Marika Hedberg

- SDR / SDU:s utbildningsgrupp:
Sven-Emil Karmgård

- SDR:s sociala grupp:
Magdalena Kintopf

- SDR:s framtidsgrupp:
Joakim Hagelin-Adeby

INTRESSEPOLITIK MED ANDRA

ORGANISATIONER

Ordförandegruppen

SDU är med i ordförandegruppen som består
av ordförande samt tjänstemän från Barn-
plantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDU,
UH. Vid möten har man diskuterat intresse-
politiska frågor, skolfrågor m.m., samt jobbat
med en gemensam skolpolicy. Sammanträden
har skett vid fyra tillfällen under året.
Joakim Hagelin-Adeby (före förbundsstämman),
Mona Riis (efter förbundsstämman) och Marika
Norrgrann representerade SDU.

Riksgymnasiet för döva och hörsel-
skadade (RGD-RGH)

RGD/RGH möte om frånvaro, Örebro, den 15
augusti.
Jenny Ingvarsson och Sven-Emil Karmgård

RGD-RGH dialogmöte, Lilla Hotellet, Virgin-
ska Skolan, Örebro, den 9 november.

RGD/RGH inbjöd alla intresseorganisationer
till ett dialogmöte kring hur dövas och
hörselskadades studie- och fritidssituation såg
ut under gymnasietiden på RGD/RGH i
Örebro. Man berörde även hur elevernas
slutbetyg från grundskolan (SPM) var avgö-
rande, då det påverkade deras gymnasietid.
Här innebar det att många tyvärr saknade
betyg i svenska, engelska eller matematik. Det
framkom även att gymnasieteckenspråks-
tolkarnas tolkning var av skiftande kvalité,
vilket kan påverka elevernas studieresultat.
SDU kommer att bevaka och följa upp denna
fråga.
Mona Riis och Sven-Emil Karmgård
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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. Ledamöterna 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 snab-
bare inlärning.
Sven-Emil Karmgård och Kenneth Åkesson

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

SDU är med i TÖI:s samrådskonferens som
samlar representanter från DBU, DHB, FSDB,
HRF, SDR, SDU, UH. Vid konferenserna har
man diskuterat tolkfrågor t.ex.  tolkkvalitet,
tolktillgång och tolkmetod.

Den 6 april representerade Joakim Hagelin-Adeby
SDU.

Den 27 september representerade Jenny Ingvars-
son SDU.

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskolas styrelsesamman-
träde i Leksand.
Den 15 mars representerade Joakim Hagelin-
Adeby SDU.

Den 12-13 december representerade Mona Riis
SDU.

Västanviks folkhögskolas nätverksprojekt den
16 november.

Västanviks folkhögskola inbjöd SDU, Unga
Hörselskadade och Dövblind Ungdom till sitt

nätverksprojektsmöte i samband med att de
efterlyste ungdomarnas synpunkter på deras
kursutbud, utbildningskvalité m.m. Vi disku-
terade främst kring de olika möjligheterna för
att öka intresset hos de olika målgrupperna,
att öka informationsflödet framöver om
Västanviks Folkhögskola m.m.
Mona Riis

Ungdomsstyrelsen

Möte med Ungdomsstyrelsens tjänstemän om
SDU:s statsbidrag, Ungdomsstyrelsens kon-
tor, Stockholm, den 20 april.
Joakim Hagelin-Adeby och Marika Norrgrann

Ungdomsstyrelsen har anordnat en tredelad
konferensserie om statsbidraget 2005 och den
har handlat om en översyn av de regler som
styr det svenska statsbidraget till
ungdomsorganisationerna. Syftet är att utvär-
dera de nuvarande reglerna, kartlägga brister
och komma med förslag på förändringar.
Under konferensen ”Tyck till!” som hölls i
februari 2005, kom ungdoms-organisatio-
nerna med synpunkter på det nuvarande
systemet. Efter konferensen har Ungdoms-
styrelsen sammanställt de problemområden
som identifierades.

Del 1 - ”Tyck till” om de förändrade bidrags-
reglerna, Klara konferens, Stockholm, den 24
februari.
Joakim Hagelin Adeby och Marika Norrgrann

Del 2 -  På väg mot ett nytt statsbidrags-
system, ABF-huset, Stockholm, den 8 juni.
Kenneth Åkesson och Marika Norrgrann

Del 3 - Nytt förslag till statsbidrag, Tegen
konferens, Solna 13 september.
Marika Norrgrann
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ÖVRIGA REPRESENTATIONER

UNDER ÅR 2005

Minnesceremoni för tsunami- katastrofen i
Sydostasien, Stockholms stadshus, den 10
januari.
Joakim-Hagelin Adeby

Referensgruppsmöte för IP Access-projektet,
Örebro, den 14 mars.
Joakim Hagelin-Adeby

Dövblind Ungdoms årsmöte, Nordic Sea
Hotel, Stockholm, den 16-17 april.
Kenneth Åkesson

SHIA:s årsstämma, SHIA:s samlingssal, Stock-
holm, den 27 april.
Mona Riis

SDI:s Idrottsgala, Malmö, den 7 maj.
Mona Riis

SDI:s förbundsstämma, Ibis Hotell, Malmö,
den 8 maj.
Mona Riis

Utbildnings- och kulturdepartementets dialog-
forum med ungdomsminister Lena Hallen-
gren, Stockholm, den 25 maj.
Joakim Hagelin-Adeby

SDR:s kongress i Billingehus, Skövde, den 16-
19 juni.
Mona Riis

Västanviks folkhögskolas årsstämma i Bill-
ingehus, Skövde, den 18 juni.
Carina Högberg

Invigning av AF:s nya lokaler i Sundbyberg,
Stockholm, den 13 september.
Jenny Ingvarsson

Efter ovanstående konferensserie ordnade
Landsrådet för Sverige Ungdoms-
organisationer (LSU) tillsammans med
Ungdomsstyrelsen ytterligare en konfens där
Ungdomsstyrelsen och Riksrevisionen presen-
terade rapporter om statsbidrag till
ungdomsorganisationerna. Klara konferens,
Stockholm den 25 november.
Marika Norrgrann
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LOKALA UNGDOMS-
ORGANISATIONER

Döva Ungdomsklubbar/-råd och sektioner
anslutna till SDU 2005:

- Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
- Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomar
- Skånes Dövas Ungdomsråd
- Stockholms Dövas Ungdomsråd
- Ungdomsklubben Kungsängsliljan (Uppsala)
- Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg)
- Örebro Dövas Ungdomsklubb

Aktiva ungdomsklubbar/-råd och sektioner,
som har lämnat in verksamhetsberättelser för
2004:

- Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
- Stockholms Dövas Ungdomsråd
- Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg)
- Örebro Dövas Ungdomsklubb

Dövas Dag ombudskonferens paneldebatt,
Folkets hus, Göteborg, den 16 september.
Mona Riis och Kenneth Åkesson

Malva-referensgrupp, Stockholm, den 10
november.
Jenny Ingvarsson

Unga Hörselskadades ungdomskonferens,
Gransnäs, Småland, den 11-13 november.
Kenneth Åkesson

SDUR:s projektfabriks informationsmöte,
Stockholm, den 19 november.
Mona Riis, Magdalena Kintopf, Kenneth Åkesson,
Henrik Sundqvist, Jenny Ingvarsson och Sven-
Emil Karmgård

Dövas Förening i Örebro läns debattafton om
förskolan Kattungen, Örebro den 21 novem-
ber.
Kenneth Åkesson

Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationers
representantskap, Stockholm den 26 novem-
ber.
Sven-Emil Karmgård

Svenska Audiologiska Sällskapet,
Audiologisk dag om hörselskadade, döva och
dövblinda i utvecklingsländer, Stockholm,
den 29 november.
Jenny Ingvarsson



Sveriges Dövas Ungdomsförbund - Verksamhetsberättelse 200516

INFORMATIONSVERKSAMHET

UNG - sidorna

UNG-sidorna i Dövas Tidning har gett ut nio
nummer under året.
Innehållet har bestått av en ledarspalt samt
aktuella händelser i SDU.

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. Infobladet
utgavs en gång under året.

SDR First Class (SDR FC)

SDU är anslutna till databasen First Class,
SDR FC. Där har SDU ett eget mötesforum,
där fortlöpande information om verksamhe-
ten ges.

SDU:s hemsida
www.sdrf.se/sdu

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

Utställning

Dövas Dag, Göteborg, den 16-18 september.
Mona Riis, Kenneth Åkesson, Henrik Sundqvist,
Jenny Ingvarsson, Carina Högberg och Sven-Emil
Karmgård.

Information om SDU

Manillaskolan, Stockholm, den 11 oktober.
Jenny Ingvarsson och Therese Rollvén

Elever från Kristinaskolan på studiebesök hos
SDU:s kontor, Stockholm, den 30 november.
Jenny Ingvarsson och Marika Norrgrann
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Projekt

Utredningsprojektet
Oktober 2004 - December 2005

Utredningsprojektet om medlems-
minskningen startades den 1 oktober 2004 och
avslutades den 31 december. Projektet finan-
sierades av Sveriges Dövas Riksförbunds
Testaments- och Donationsstiftelse.

Projektets syfte var att göra en utredning av
varför medlemsantalet minskat hos SDU.
Utredningen var tänkt att genomföras med
hjälp av tjänstemän och styrelsemedlemmar
hos SDU. De skulle ha åkt ut till
ungdomsklubbarna, dövföreningarna och till
dövskolorna för att utreda medlems-
minskningen.

På grund av bristande resurstillgångar har
detta projekt inte kunnat genomföras på det
sätt det var tänkt från början. Istället satsades
resurser på att göra en enkätundersökning
vid Dövas Dag i Örebro 2004 och intervjuer
med slumpmässigt valda personer vid Dövas
Dag i Göteborg 2005. Styrelsen fanns på plats
båda gångerna och de ansvarade för denna
del. En tjänsteman gjorde två intervjuer med
två gamla profiler inom SDU, för att få deras
syn på vad de tror om medlemsminskningen
och om framtiden.

Språkreseprojektet
Februari 2004 – December 2005

I februari 2004 startade projektet ”Språkresor
för döva ungdomar” och hade som syfte att
skapa nätverkskontakter med olika dövskolor
och organisationer runt om i världen (främst
engelskspråkiga), ordna språkresor för döva
ungdomar under projekttiden, få till en stabil

verksamhet efter projektets slut och skapa en
hemsida där ungdomar kan navigera sig fram
för att få information om språkresor på
svenska, teckenspråk och engelska.
Projektet undersökte också möjligheterna till
volontärarbete och universitetsstudier utom-
lands för gymnasieungdomar.

En projektledare anställdes under det första
året på 50 % och under det andra halvåret
arbetade projektledaren heltid. En styr- och
referensgrupp som bestod av representanter
från SDU, SDR och SPM. Det förekom också
samarbete med Avista Språkreseförmedlarna
och Independent Living som kom med tips
och råd till projektet.

Referensgruppen bestod av Therese Rollvén
(projektledare), Jenny Ingvarsson (SDU),
Nadia Saleh (SDU) och Maria Hermanson
(SPM). Styrgruppen bestod av Therese Rollvén
(projektledare), Jenny Ingvarsson (SDU) och
Tord Lind (SDR).

Under åren som gått har språkresor till New
Mexico ordnats, med stor succé.
Deltagarantalet har ökats för varje år som gått
och nu har ett samarbete med California
School for the Deaf, i Fremont, Kalifornien
planerats. Det ordnas alltså under 2006 två
stycken språkresor, en till New Mexico (4:e
året i rad) och en till Kalifornien.

Projektet har också varit på informationsturné
hos dövskolorna runt om i landet och informe-
rat om projektet och döva ungdomars möjlig-
het att följa med på språkresa.

På språkresan får deltagarna som är mellan
14 och 17 år lära sig amerikanskt teckenspråk,
engelska och landets kultur. Sist men inte
minst, så får de nya vänner för livet och ännu
mer motivation att använda engelska och
amerikanskt teckenspråk i skolan.
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I december gick projektet mot sitt slut och
som resultat av det tvååriga projektet blev det
inbakat i SDU:s verksamhet.

Teaterprojektet (BUT) år 3

Under projektets tredje år har en pjäs för
högstadiet tagits fram. Unikt för denna före-
ställning är att manuset är framtaget med
avsikt att direkt kunna framföras på tecken-
språk.

För framtagande av manus till en högstadie-
pjäs för projektets tredje år kontaktades förfat-
taren Anders Duus. De senaste fyra åren har
han studerat vid Dramatiska Institutets ut-
bildning av dramatiker och tog examen våren
2004. Inför arbetet med ”Världens största fest”
gjorde Anders Duus flera längre research-
perioder i Örebro bland döva ungdomar för
att få så bra underlag och material som möjligt
till manuset.

Manuset har utgått från döva högstadie- och
gymnasieelever som har uppmanats att be-
rätta om sin verklighet och den värld de lever
i. Berättelserna har vävts ihop till en historia
som är väl förankrad i döva ungdomars
kultur och livssituation i Örebro. ”Världens
största fest” handlar bl. a. om lust, vilja, hopp
och gemenskap.

”Världens största fest” hade premiär i Örebro
den 10 februari. Den spelades uppemot tjugo
gånger och turnerade till en rad platser runt
om i Sverige under våren. Målgrupperna var
dövföreningar, lärare och elever på special-
skolornas högstadier och gymnasier samt
teckenspråksstuderande runt om i landet.
Utöver föreställningen erbjöds dövskolornas
elever även extra temadagar med Forum-
teater.

Den 17-18 mars genomfördes det fjärde teater-
seminariet i projektet. Seminariet var förlagt
till Riksteatern i Hallunda, Stockholm, och ca
20 personer deltog i workshops och föreläs-
ningar kring teater.

Under våren hade projektet två styrgrupps-
möten, SDU var dock förhindrad att delta i
båda.

Projektet avslutades under hösten.

Teckenspråkets ställning

Socialdepartementet har i uppdrag från mars
2004 - april 2006 att göra en översyn av
teckenspråkets ställning.

Jämsides med regeringens utredning pågår ett
arbete, där SDR genom ett eget projekt beva-
kar utredningen. Projektet finansieras av
Allmänna Arvsfonden och sker i samarbete
med FSDB, HRF, DBU, SDU och UH, då alla
har ett gemensamt intresse av att tecken-
språkets ställning stärks. Projekttiden är från 1
augusti 2004 - 31 juni 2005. Organisationerna
sitter också med i projektets styrgrupp.

Projektets syfte är att bevaka utredningen från
ett brukarperspektiv. Det görs genom att ha en
bra kontakt med utredningsgruppen på
socialdepartementet, att vara ett stöd för
expertgruppen och att sprida information om
teckenspråkets ställning och dess utredning
om teckenspråk och svenska (webb, Dövas
Tidning, TV och personliga möten).

Regeringens utredning av teckenspråkets
ställning har också haft några referensgrupps-
möten under hösten.
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KONFERENSVERKSAMHET

SDU:s Inspirationshelg,
februari 2005

SDU ordnade en inspirationshelg på Scandic
Hotell i Stockholm den 5-6 februari.
22 förväntansfulla deltagare kom och det blev
flera bra diskussioner under helgen. Delta-
gare kom från SDU:s ungdomsklubbar och
även elevråd från en gymnasieskola i Örebro.
Föreläsare var Åsa Gustavsson, en ledarprofil
i dövvärlden. Hon föreläste om SDUK (Stock-
holms Dövas Ungdomsklubb – idag SDUR)
och ungdomsklubbarna på 1990-talet.
En fängslande föreläsning där man hade
grupparbete, diskussioner om framtiden –
finns SDU kvar om 10-20 år?
På kvällen samlades alla i Heron City för att
spela Inside Golf och äta tacos.
Dagen efter var det dags för en ny föreläsare –
Anders Carlberg, känd som VD för Fryshuset
i Stockholm. Anders gav deltagarna många
nya insikter och idéer värda att lyftas fram.
Helgen blev en succé då många av deltagarna
fick ventilera sina idéer och få feedback av
andra klubbar i Sverige samt en utvidgad
närkontakt med SDU.

Deltagare skapar närkontakt

Referensgruppsmöte för utredningen Över-
syn av Teckenspråkets ställning, Stockholm,
den 24 januari och den 8 mars.
Joakim Hagelin-Adeby

Referensgruppsmöte för SDR:s
skuggutredning om Teckenspråkets ställning,
Stockholm, den 7 april.
Joakim Hagelin-Adeby
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SDU:s klubbkonferens
på Vaxholms Kastell

SDU ordnade en klubbkonferens den 22-24
april i Vaxholms kastell, Vaxholm.
Alla ungdomsklubbar deltog, med totalt fem
ombud och även några representanter från
elevråd Sverige runt deltog som observatörer.
SDU:s nya ordförande Mona Riis hälsade alla
välkomna och till konferensens ordförande

Mötets ordförande Patrik
Nordell och sekreterare

Maja Lidbrink

valdes Patrik
Nordell och Maja
Lidbrink blev konfe-
rensens sekreterare.
Verksamhetsberättel-
sen och ekonomi-
berättelsen rättades
till och godkändes av
alla klubbars
konferensombud.
Konferensens vikti-
gaste syfte denna
gång var att få ett seminarium inklämt under
helgen och vi lyckades få en halv dags diskus-
sioner i mindre grupper och slutligen, efter
lunch, i en större grupp där alla de mindre
grupperna fick redovisa vad som sagts. Detta
seminarium var mycket lyckat då SDU fick
veta vad ungdomarna ute i samhället ville att
vi skulle göra, SDU antecknade allt och försö-
ker klämma in några önskemål i verksamhets-
planen för nästkommande verksamhetsår.
Även två norska ungdomar deltog och berät-
tade om landets problem med ungdoms-
klubbar för döva, deras signaler kändes igen
av oss och detta upplevdes mycket allvarligt
och därför bestämde SDU att efter konferen-
sen satsa fullt ut på ungdomsklubbarna den
närmaste tiden.
På kvällen umgicks alla och deltog i en ”fång-
arna på fortet” -aktivitet och kvällen blev
lyckad!

SDU:s extra förbundsstämma
på Vaxholms Kastell

SDU hade en extra förbundsstämma den 23
april, då ordföranden Joakim Hagelin-Adeby
och ledamoten Nadia Saleh bestämde sig för
att sluta i styrelsen.
Den extra förbundsstämman ägde rum i
samband med klubbkonferensen i Vaxholms
Kastell, Vaxholm.
Tyvärr deltog endast fem ombud, men det
fanns flera observatörer, bland annat två
representanter från Västanviks folkhögskolas
elevråd, två representanter från Kristina-
skolans elevråd och alla arbetsgrupper
skickade några representanter. Totalt var vi
strax under 30 personer på plats.
Man började sedvanligt med att hissa flaggan
och sen var stämman igång. Till
stämmoordförande valdes Mats Jonsson och
stämmosekreterare Maja Lidbrink.
Ny förbundsordförande valdes och det blev
den tidigare vice ordföranden Mona Riis.
Två ledamöter valdes in då Mona Riis plats
som ledamot blev ledig och de nya namnen
blev Magdalena Kintopf och Jenny Ingvars-
son.
Sen avslutades den extra förbundsstämman,
då bara fyllnadsvalet stod på dagordningen.

Mona Riis, nyvald SDU-ordförande, förklarar
klubbkonferensen öppnat.
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KURSVERKSAMHET

Personalutbildning
Ånnaboda, Kilsbergen 6-8 maj

SDU:s obligatoriska personalutbildning ägde
rum under den 6-8 maj. Utbildningen bestod
bl.a. av föreläsning, livräddningskurs och
lägerplanering för kommande sommarläger.

Fem ungdomsledare deltog samt en ledare
från Örebro Dövas Ungdomsklubb. Anita
Åkesson och Kenneth Åkesson från läger-
kommittén var med under helgen och såg till
att allt flöt på.

Deltagarna samlades först i Örebro för en
gemensam resa till Ånnaboda i Kilsbergen.
Efter lunch på fredagen höll Eva Norberg en
föreläsning om konflikthandling och ledar-
skap. På lördagen fick gruppen träna på HLR
(Hjärt- och lungräddning) och efter lunchen
åkte gruppen till Eyrabadet i Örebro, där de
hade livräddningsövningar. På söndagen
delades deltagarna upp i olika grupper för att
planera inför sommarens läger och därefter
avslutades personalutbildningen.

Kursdeltagare på personalutbildningen
planerar inför lägret.

SDU:s Inspirationshelg,
november 2005

SDU:s inspirationshelg skulle genomföras den
25-26 november, men blev uppskjuten till
nästa år då några deltagare anmälde förhinder
i allra sista stund och deltagarlistan blev
märkbart mindre. En inspirationshelg innebär
att flera hjärnor slår sig samman och ger SDU
förslag på olika aktiviteter eller förslag till
flera idéer samt brainstorming.
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Världsjuniorläger
World Federation of the Deaf Junior Youth

Camp (WFD JYC)

Världsjuniorlägret ägde rum på Västanviks
folkhögskola i Leksand, under 8–13 juli, detta
i enlighet med det beslut som framröstades av
WFD-delegaterna vid kongressen i Montreal,
Kanada, 2003. En organisationskommitté
(SOC) har funnits från november 2003 och
upphörde i augusti. De arbetade intensivt
med lägret, vilket blev lyckat!
På lägret deltog döva från hela världen, ung-
domar i åldern 13-17 år (79 ungdomar), unga
personer 18 – 30 år (25 gruppledare), WFDY:s
styrelse (sju ledamöter), svenska stödledare
(fem st), SDU:s styrelse (fyra ledamöter),
mediagruppen (fyra st) och svenska
organisationskommittén (tre st). Totalt var det
127 deltagare från 26 länder. Vi hade många
nya länder som inte deltagit i världsjunior-
lägret förut som t.ex. Gambia, Kanada, Laos,
Lettland, Nepal, Nicaragua, Nya Zeeland,
Ryssland, Slovenien, Slovakien, Sri Lanka,
Thailand och Tyskland.

Internationella ungdomar i Leksand

Lägrets tema var ”Olika men lika” som utgick
ifrån att;

- Alla är olika men likvärdiga
- Likvärdighet är en möjlighet
- Alla har olika etniska och kulturella

bakgrunder
- Alla är tillhör en språkminoritet

LÄGERVERKSAMHET

Språkresa till New Mexico School
for the Deaf

Santa Fé, New Mexico, USA, 11-27 juni

Den tredje språkresan till New Mexico School
for the Deaf blev en succé! Det var de nio
ungdomarna tillsammans med ledarna Nadia
Saleh och Therese Rollvén, åkte till New
Mexico under en tvåveckors period.
Temat för lägerskolan var ”The Land of
Enchantment” och detta innebar att delta-
garna fick lära sig allt som hade med den
charmiga, ökenliknande staten New Mexico
att göra. De fick lära sig det amerikanska
teckenspråket och använda det regelbundet
under lägret. Dessutom fick de fördjupade
kunskaper i engelska. Det gavs även tillfälle
till camping under fyra dagar, rodeoshow och
spökhistorierunda i staden Santa Fé. Alla
deltagarna var mycket nöjda med språkresan!

Språkintresserade ungdomar i New Mexico



Sveriges Dövas Ungdomsförbund - Verksamhetsberättelse 2005 23

Kulturella deltagare på
Teaterläger

Deltagarna fick även besöka Vattenlandet som
ligger i Kneippbyn.

Den sista kvällen fick de ha trekamp och
sedan en tårttävling som uppskattades av
deltagarna. Sedan delade ledarna ut t-tröjor
till deltagarna. Sista dagen hade deltagarna
hopptävling där alla var duktiga och lägret
avslutades med en prisutdelning.

Teaterläger
Skinnskattebergs folkhögskola,

Skinnskatteberg, 3-7 augusti

SDU:s föreståndare Elin Zackrisson och ledare
Merlin Süvari fick tillsammans med tio teater-
intresserade deltagare uppleva SDU:s första
teaterläger på Skinnskattebergs folkhögskola i
Skinnskatteberg den 3-7 augusti. De fick hjälp
av två professionella kursledare, Debbie
Zackso Rennie och Mette Mardqvardsen.

Under de fem dagarna fick deltagarna träna
och spela teater inför uppvisningen till avslut-
ningen. De fick även göra annat pyssel som
bl.a. gipsansikten och tröjmålning. På ledig tid
kunde deltagarna bada, leka eller gå till stan
och handla något gott. Spelet UNO spelades
flitigt under hela lägret.
De hade en temafest en kväll och det var en
fest med rollbyten genom att tjejer och
killar bytte kläder med varandra där det fanns
snacks och
dricka. Det blev
också många
lekar som upp-
skattades av
deltagarna.
Sista dagen fick
deltagarna bland
annat göra en
uppvisning för
sina stolta föräldrar.

Vi hade en del experter som tex. Markku
Jokinen, Robert Farmer m.fl. från hela världen
som delade med sig av sina kunskaper och
erfarenheter från sina respektive
expertområden till våra unga deltagare. Detta
genom olika workshops och aktiviteter som
motsvarade lägrets tema, vilket visade sig att
vara mycket givande och visade ungdomarna
deras möjligheter och vad framtiden kan bära
med sig.

Organisationskommittén bestod av Joakim
Hagelin-Adeby, Maria Farkas samt Marika
Hedberg. Efter lägrets slut har det inkommit
många e-brev som bekräftat att lägret blev
lyckat och att SDU fått ett mycket bra re-
nommé internationellt.

Ridläger
Stall Dalhem, Gotland 9-15 juli

Den 9-15 juli var SDU:s ledare Malin Hidborn
(föreståndare), Charlotte Johansson och Mar-
tina Osbeck (praktikant) tillsammans med sju
unga hästintresserade på ridläger i Gotland.

På lägret fanns det många hästar men även
ankor, grisar, höns och en hund. Vädret svek
inte deltagarna eftersom det var runt +35
grader varmt varje dag.

Deltagarna fick prova på allt, från engelsk
ridning och westernridning till hinderkörning
och bad med hästarna. Deltagarna fick rida
upp till tre gånger om dagen. De fick givetvis
också njuta av bad, sol och diverse aktiviteter
– både med och
utan hästarna.

Bland annat
gjordes det en
utflykt till Visby
där de fick se
sig omkring och
shoppa lite.

Hästintresserade deltagare i
Långbens tema
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INTERNATIONELLT

Dövas Nordiska Ungdomsråd
(DNUR)

Den 5-8 maj i Torshavn, Färöarna
Färöarnas Dövas Förening höll i mötet som
diskuterade bland annat hur man skulle
kunna få ut information till medlemmar på ett
bra och snabbt sätt, information som handlar
om läger, seminarier och liknande.
Vi gick även igenom vilka läger och semin-
arier som kommer härnäst och vilka länder
som har ansvar för dessa. Finland informe-
rade om sitt jubileum och hoppades på att
många kunde närvara. Island ska ha två stora
aktiviteter under sommaren 2006, först är det
en vecka nordiskt ungdomsläger och sen en
veckas kulturfestival.

Mötet avslutades i ett litet vackert hus med en
fin middag och det var väldigt trevligt. Vi fick
äta god mat och fick även lyckan att smaka på
torkat valkött, späck, valskinn och torkad
torsk.
Henrik Sundqvist och Magdalena Kintopf

Den 1-4 december i Köpenhamn, Danmark
Danska Dövas Ungdomsförbund höll i mötet
som tog upp olika frågor, mötet beslutade
bland annat att DNUR ska ha en egen
hemsida, med egen adress samt att SDU
skulle ansvara för det nordiska seminariet
som ska äga rum under senhösten 2006.
Under fredagen var vi också med och såg på
när Liisa Kauppinen tog emot ett fint pris,
Castbergspriset.

Helgen avslutades med en trevlig julfest som
idrottsföreningen i Köpenhamn, Dövania,
ordnade.
Henrik Sundqvist och Sven-Emil Karmgård

WFD:s konferens
´Our rights - Our future´

(Våra rättigheter – Vår framtid)

En världskonferens för döva hölls i Helsing-
fors den 30 september-1 oktober som hand-
lade om mänskliga rättigheter. Många väl-
kända politiska föreläsare från världen kom,
bl. a. den döva parlamentsledamoten Wilma
Susan Newhoudt-Druchen från Sydafrika.
Mycket intressant och fin konferens där man
på kvällen firade Finland Dövas Förbunds
100-årsjubileum. Demonstration med minst
1.000 döva och plakat pågick under lördags-
eftermiddagen för att uppmärksamma tecken-
språkets ställning i Finland.
Mona Riis och Sven-Emil Karmgård

EUDY:s generalförsamling

EUDY höll sin generalförsamling i Budapest,
Ungern. Sveriges två motioner om att skaffa
en mer lättillgänglig hemsida och få en bättre
relation med EUD bifölls. Styrelsen utökades
från fyra till fem ledamöter. En ny styrelse-
medlem valdes in, en annan omvaldes medan
tre andra hade ett år kvar på deras mandat.
Mona Riis och Sven-Emil Karmgård

EUDY:s styrelse:
Ordförande Thomas Philip, Danmark > 2006
Vice ordförande Seán Herlihy, Irland > 2007
Sekreterare Claire Dowdican, Storbritannien >
2006
Carolina Medina, Spanien > 2006
Minna Katainen, Finland > 2007

EUDY:s hemsida: www.eudy.info
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APPENDIX TILL FÖRKORTNINGARNA:

Barnplantorna - Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat

DBU - Dövblind Ungdom

DNUR - Dövas Nordiska Ungdomsråd

DHB - Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

FSDB - Föreningen Sveriges Dövblinda

HRF - Hörselskadades Riksförbund

LSU - Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

OG - Ordförandegruppen (består av förbundsordföranden och 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

EUD - European Union of the Deaf

EUDY - European Union of the Deaf Youth

WFD - World Federation of the Deaf

WFD YS - World Federation of the Deaf Youth Section
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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:

Prins Carl Gustafs stiftelse, Stiftelsens Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond,
Stiftelsen Margaretas Minnesfond, Stiftelsen Solstickan, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stock-
holm, Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond, Åhlén-Stiftelsen, Radiohjälpen/Kronprinsessan
Victorias fond, Sunnerdahls Handikappfond, Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Dalarnas
kommunförbund.

Många har på olika sätt bidragit till att verksamheten hållits igång och utvecklats mot nya
möjligheter. Det är härligt med alla ungdomar, och 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 10 februari 2006

Mona Riis
Förbundsordförande

Carina Högberg
Ledamot

Henrik Sundqvist
Ledamot

Kenneth Åkesson
Ledamot

Sven-Emil Karmgård
Ledamot

Magdalena Kintopf
Ledamot

Jenny Ingvarsson
Ledamot


