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APPENDIX TILL FÖRKORTNINGARNA:

Barnplantorna - Riksförbundet för barn med cochlea implantat

DBU - Dövblind Ungdom

DHB - Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

DNUR - Dövas Nordiska Ungdomsråd

EUD - European Union of the Deaf

EUDY - European Union of the Deaf Youth

FSDB - Föreningen Sveriges Dövblinda

HRF - Hörselskadades Riksförbund

HSO - Handikappförbundens samarbetsorgan

LSU - Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

OG - Ordförandegruppen (består av förbundsordföranden och tjänstemän från

   Barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDU och UH)

RGD/RGH - Riksgymnasiet för döva/Riksgymnasiet för hörselskadade

SDF - Stockholms Dövas Förening

SDI - Sveriges Dövas Idrottsförbund

SDR - Sveriges Dövas Riksförbund

SDU - Sveriges Dövas Ungdomsförbund

SDUR - Stockholms Dövas Ungdomsråd

SHIA - Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening

SIDA - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SIT - Specialpedagogiska institutet

SPM - Specialskolemyndigheten

TÖI - Tolk- och översättarinstitutet

UH - Unga hörselskadade

WFDYS - World Federation of the Deaf Youth Section

WFD - World Federation of the Deaf
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Nu har ännu en stämmoperiod gått till ända.
Det har varit ett ganska effektivt år med flera
arbetsgrupper där styrelseledamöterna ivrigt
arbetat fram till många viktiga och bra
underlag för SDU:s framtid såsom förnyelse
av hemsidan, revidering av olika riktlinjer,
arbetat fram SDU:s vision och så vidare.
Den stora förändringen har varit hos kansliet
– vi har fått en uppsägning från Addiswa
Stenström som varit anställd hos SDU i flera
år (mammaledig och tjänstledig de senaste
åren) och detta innebar att SDU:s styrelse har
med ljus och lykta letat efter en vikarierande
ombudsman. Vi fann en hos Ida Karlsson –
som även fortsätter och blir ombudsman nu
när Addiswa sagt upp sig den 31/12 2006.

I tidigare verksamhetsberättelser har vi berät-
tat om problemet hos de lokala
ungdomsklubbarna då de saknar personer att
driva dem. SDU har arbetat hårt med att få
ungdomsklubbarna vakna till liv igen under
hela året. Vi har gjort besök hos Göteborgs
Teckenspråkiga Ungdomsklubb och försökt få
den att bli en fungerande klubb igen tillsam-
mans med ungdomarna. Vi ska följa upp
deras verksamhet inför det kommande året.
Tyvärr har en annan av våra klubbar, som
länge veknat, börjat att få problem med att få
in styrelseledamöter – Dalarnas Dövas Ung-
domsklubb, DDU.
SDU bistod med hjälp till dem under året, och
detta har lett till att DDU tar tag i nya krafter
inför deras första egna årsmöte i mars 2007!

Unga Viljor från Härnösand har äntligen
vaknat upp och valt in tre ledamöter i styrel-
sen. Vi hoppas på en fortsättning och utökad
verksamhet hos dem. Ännu glädjande är att
Skånes Dövas Ungdomsråd har självmant
uppstått igen och de har satt in en interimssty-
relse med flera ledamöter och kommer att
jobba vidare på att bli ett starkt ungdomsråd i
södra Sverige. Uppsalas ungdomsklubb
Kungsängsliljan återuppstod i december i år
med ny styrelse. Vi gläder oss därmed åt att
kunna se totalt fyra aktiva ungdomsklubbar
från år 2006.

År 2007 kommer vi dessutom kanske att få
några nygamla ungdomsklubbar tillbaka och
jag hoppas på en intensiv period med många
lokala aktiviteter hos dem samt att SDU skall
bistå dem med hjälp vid behov.

Utbildningsfrågor är som vanligt hög-
prioriterade och man har deltagit i ett möte
med RGD/RGH:s alla rektorer och olika
intresseorganisationer för att följa upp de låga
betygen hos nyintagna elever.

Vi samarbetar med SDR/DHB/HRF/UH i ett
projekt: ”Fältundersökning i riksgymnasiet för
döva och hörselskadade i Örebro”. Detta
projekt har beviljats medel från Allmänna
Arvsfonden, mycket glädjande! Projektet är
ett viktigt underlag för oss att gå vidare med
de åtgärder som vi anser behövs utifrån
projektredovisningen.
Vi kommer även att göra en resa till alla
dövskolor i hela Sverige och kartlägga elev-
råden med pengar från utredningsprojektet.

I vårt internationella arbete har det också varit
ett intensivt år där vi nu är ordförandeland för
DNUR under fyra år, vi har deltagit i EUDY:s
generalförsamling där en medlem valdes in
som styrelseledamot – Johanna Karmgård.

Slutligen vill jag – i egenskap av förbundsord-
förande – tacka alla som arbetat hårt för SDU:s
framtid och ett speciellt tack till Addiswa
Stenström som efter flera år avslutar sin
anställning hos oss.

Jag vill även tacka direkt ur hjärtat till alla
som ställt upp för era lokala ungdomsklubbar,
både till de nya och gamla – utan er skulle
SDU falla ihop.

Tack till all lägerpersonal, arbetsgrupper och
övriga medhjälpare under år 2006!

Mona Riis
Förbundsordförande

INLEDNING
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Sveriges Dövas Ungdomsråd
1977-1994

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
November 1994 -

MEDLEMSANTAL

Antalet medlemmar, i åldern 7 - 30 år.

År  2006  - 1038
År  2005  - 1112
År  2004  - 1062
År  2003  - 1088
År  2002  - 1169

OM SDU

SDU bildades den 15 oktober 1977 i Örebro
under namnet Sveriges Dövas Ungdomsråd
och låg då under Sveriges Dövas Riksförbund.
Den 1 juli 1994 blev SDU en självständig
organisation och ändrade då namnet till
Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

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
ungdomar på dövas villkor, där alla har
lika värde,

att verka för bildande och upprätthållande
av lokala ungdomsråd,

SDU:s ändamål finns i förbundets stadgar
under § 2 Ungdomsförbundets ändamål, mom
1 och 2.
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ORGANISATION

Förbundsstyrelse

SDU:s styrelse före förbundsstämman:

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

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

SDU:s styrelse efter förbundsstämman:

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

Stockholm/Örebro
Maria Farkas, Stockholm
Kenneth Åkesson, Örebro
Jenny Ingvarsson,
Stockholm
Magdalena Kintopf,
Härnösand/Östersund
Henrik Sundqvist,
Stockholm/Örebro

Styrelsen har haft två ordinarie styrelsemöten
före den förbundsstämman. Styrelsen använ-
der även First Class för diskussion och beslut.

Arbetsutskottet före förbundsstämma:

Ordförande: Mona Riis
Vice ordförande: Sven-Emil Karmgård
Ledamot: Henrik Sundqvist
Suppleant: Kenneth Åkesson

Arbetsutskottet har haft ett möte före den
förbundsstämman.

Styrelsen har haft ett konstituerande möte
direkt efter förbundsstämmans avslutande
samt tre ordinarie styrelsemöten. Styrelsen
använder även First Class för diskussion och
beslut.

Arbetsutskottet efter förbundsstämman:

Ordförande: Mona Riis
Vice ordförande: Sven-Emil Karmgård
Ledamot: Maria Farkas
Suppleant: Kenneth Åkesson

Arbetsutskottet har under året haft tre möten
efter den förbundsstämman.

Bakreraden: Mona Riis, Carina Högberg, Jenny
Ingvarsson, Magdalena Kintopf
Främreraden: Kenneth Åkesson, Sven-Emil
Karmgård, Henrik Sundqvist

Från vänster: Sven-Emil Karmgård, Kenneth
Åkesson, Henrik Sundqvist, Maria Farkas,
Magdalena Kintopf, Mona Riis och Jenny Ingvars-
son
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(1) - närvarar i första hand
(2) - närvarar i andra hand när ordinarie
förbundsordförande är förhindrad

Förbundsstyrelsens ansvarsområden
efter förbundsstämman

Alla i förbundsstyrelsen har gemensamt
ansvar för:

- Verksamhetsplan
- Verksamhetsberättelse
- Intressepolitiska frågor

Mona Riis, förbundsordförande
Teckenspråksminister
Arbetsledare
SDU:s arbetsutskott (ordförande)
SDU/SDR:s samrådsgrupp
SDR:s förbundsstyrelse (1)
Ordförandegruppen (1)
Västanviks folkhögskolas styrelse
Sveriges Dövas Idrottsförbund (SDI)
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)

Sven-Emil Karmgård, vice ordförande
Utbildningsminister
Kontaktperson för UNG-sidorna
SDU:s arbetsutskott (vice ordförande)
SDU/SDR:s samrådsgrupp
SDR:s förbundsstyrelse (2)
Ordförandegruppen (2)
Dövas Nordiska Ungdomsråd (DNUR)
SPM:s nationella brukarråd
Kungsängsliljan (Uppsala)

Maria Farkas, kassaförvaltare
Finansminister
Ekonomiansvarig
SDU:s arbetsutskott (ledamot)
Ungdomsstyrelsen
Unga Viljor (Härnösand)

Kenneth Åkesson
Tillgänglighetsminister
SDU:s arbetsutskott (suppleant)
SDU:s lägergrupp
SPM:s nationella brukarråd
Specialpedagogiska Institutet (SIT)
Riksförbundet för döva, hörselskadade och
språkstörda barn (DHB)
Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg)
Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomar (GTU)

Henrik Sundqvist
Näringsminister
SDU/SDR:s samrådsgrupp
Dövas Nordiska Ungdomsråd (DNUR)
Dövblind Ungdom (DBU)
Örebro Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)

Magdalena Kintopf
Socialminister
SDU:s PR-grupp
Unga Hörselskadade (UH)
Skåne Dövas Ungdomsråd (SKUR)

Jenny Ingvarsson
Utrikes- och kulturminister
SDU:s internationella grupp
SHIA
Tyst Teater
TÖI:s samrådsmöte
Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)
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SDU:s ad hoc-grupper
Styrelsen och tjänstemännen har bildat några
ad hoc-grupper (tillfälliga arbetsgrupper)
under åren:

- Lättläst broschyr
Jenny Ingvarsson, Ida Karlsson och Marika Norr-
grann

- Intressepolitiskt program + vision
Magdalena Kintopf, Henrik Sundqvist och Ida
Karlsson

- Remissvar: Teckenspråk och teckenspråkiga.
Översyn av teckenspråkets ställning. (SOU
2006:54)
Sven-Emil Karmgård, Maria Farkas och Ida
Karlsson

- Hemsida - förnya utseende och innehåll på
SDU:s hemsida
 Jenny Ingvarsson, Ida Karlsson och Marika
Norrgrann

”Tips & råd” till lokala ungdoms-
organisationer och Bonussystem-ansöknings-
blankett
Henrik Sundqvist, Sven-Emil Karmgård och
Marika Norrgrann

- SDU:s 30 årsjubileum
Mona Riis, Kenneth Åkesson och Henrik Sund-
qvist

Adjungerade tjänstemän:
Adjungerade vid styrelse- och AU-samman-
träden har varit SDU:s tjänstemän Marika
Norrgrann, Therese Rollvén och Ida Karlsson.

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

Förtroendevalda firmatecknare:
Mona Riis
Sven-Emil Karmgård
Henrik Sundqvist (t.o.m. april)
Maria Farkas (fr.o.m. april)

Revisorer:
Auktoriserad revisor:
Lars Åke Larsson, Öhrlings, Coopers &
Lybrand

Revisorssuppleant:
Thomas Lind, Öhrlings, Coopers & Lybrand

Förtroendevald revisorssuppleant:
Maria Farkas (t.o.m. april)
Paulina Wlostowski (fr.o.m. april)

Kurser och konferenser

- Mediautbildning, Företagsuniversitetet,
Stockholm, den 19 april
Mona Riis, Sven-Emil Karmgård och Henrik
Sundqvist

- Kvinna i ledarroll kurs, arrangerad av SDI
 Lillsved den 20-21 maj
Jenny Ingvarsson

- Projektledarkonferens med SDR och SDR
Tecken AB.
Stockholm den 23-24 augusti
Therese Rollvén och Ida Karlsson
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Personal på SDU
Ungdomsförbundets operativa verksamhet
sköts från kontoret i Stockholm på Magnus
Ladulåsgatan 48 på Södermalm (t.o.m. april)
och Förmansvägen 2 i Årstadal (fr.o.m. maj).
SDU har tre anställda personer: en ombuds-
man, en administratör och en internationell
ombudsman (på 25 %)

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

Valberedningen för 2006 före förbunds-
stämman:

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

Linda Axelsson, Göteborg

Valberedningen för 2006 efter förbunds-
stämman:

Ordförande: Mindy Drapsa, Stockholm
Ledamöter: Johan Lundin, Stockholm

Kenneth Sandberg, Örebro
Suppleant: Joakim Hagelin-Adeby,

Stockholm

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

SDU har under året haft följande arbetsgrup-
per:

- Lägergruppen
- Internationella gruppen
- PR-gruppen

Från vänster: Kenneth Sandberg, Mindy Drapsa
och Johan Lundin. På bilden saknas Joakim Hage-
lin-Adeby.

Addiswa Stenström
Ombudsman, tjänsteledig

Therese Rollvén
Internationell ombudsman

Marika Norrgrann
Administratör

Ida Karlsson
Vikarierande ombudsman
Fr.o.m. 26 juni 2006
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Internationella gruppen

Internationella gruppen bevakar unga dövas
intressen på ett internationellt plan.

Afrikanska Dekaden är ett projekt som drivs
av SHIA tillsammans med 16 medlems-
förbund, däribland SDU. Projektets syfte är att
gemensamt stödja tanzanianska handikapp-
organisationernas arbete att stärka deras
rättigheter i samhället. Målet är bland annat
att ha representanter med funktionshinder i
parlamentet och att konstituera en lag mot
diskriminering av funktionshindrade perso-
ner i Tanzania. Arbetet med denna projekt har
fortsatt under året. Ida Karlsson represente-
rade vid mötena under året 2006.

Ida Karlsson har deltagit i SHIA:s årsmöte den
26 april. Jenny Ingvarsson anslöt till dagens
fortsatta program i form av seminarium och
bankett med anledning av SHIA:s 25 års-
jubileum.

Gruppen har genomfört en inspirationsdag i
samband med språkreseprojektets
avslutningsseminarium som hölls i Örebro
den 24 mars 2006. Det blev en lyckad kväll
med många ungdomar som inspirerades till
bland annat interpraktik, volontärarbete
utomlands, språkresor och studier i USA.

Ett flertal möten har genomförts med Arbets-
förmedlingen med anledning av förberedelse-
kurser för döva i interpraktik. Interpraktik är
ett arbetsmarknadspolitiskt program och
innebär att arbetslösa svenska ungdomar
mellan 20 och 30 år gamla genomför praktik
utomlands i fyra månader med bidrag från
Arbetsförmedlingen. Syftet med vår bildning
av förberedelsekurserna är att även döva
ungdomar ska få chansen att ta del av förbere-
delserna, vilken inte har funnits tidigare.
Internationella gruppens Filip Wlostowski,

Therese Rollvén och Ida Karlsson har kollat
upp intresset för interpraktiken och eventuella
förberedelsekurser bland döva ungdomarna i
målgruppen och det konstaterades att intres-
set var stort. I och med regeringsbytet i höst
2006 har dock möjligheterna till Interpraktik
tyvärr upphörts. På grund av detta beslut
fortsätter vi inte arbetet.

Internationella gruppen har haft möten fem
gånger under året.

Sammankallare: Filip Wlostowski, Stockholm

Ledamöter: Theresa Rönnholm,
Stockholm
Jenny Ingvarsson,
Stockholm
Kenneth Sandberg, Örebro
(fr.o.m. november)
Ida Karlsson, Stockholm
(t.o.m. oktober)
Therese Rollvén, Stockholm
(t.o.m. oktober)

Från vänster: Filip Wlostowski, Ida Karlsson,
Theresa Rönnholm och Jenny Ingvarsson

På bilden saknas Kenneth Sandberg och Therese
Rollvén
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Från vänster:
Mindy Drapsa och Ulf Nilsson.

På bilden saknas Maria-Sofia Modig .

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 haft ett möte under året.

Sammankallare: Magdalena Kintopf,
Härnösand/Östersund

Ledamöter: Mindy Drapsa, Stockholm
Maria-Sofia Modig, Örebro
Ulf Nilsson, Lund
(t.o.m. 7 april)

Under hösten beslutade styrelsen att lägga
ned PR-gruppen och istället vid behov bilda
tillfälliga arbetsgrupper.

Lägergruppen

Lägergruppen planerade sju läger för olika
åldersgrupper inför sommaren; ridläger,
fjällridning, teaterläger, äventyrsläger, nord-
iskt juniorläger, nordiskt ungdomsläger, WFD
barnläger.

Av dessa läger genomfördes ridlägret, nord-
iskt juniorläger, nordiskt ungdomsläger och
världsbarnläger. De övriga lägren inställdes på
grund av för få anmälningar.

Lägergruppen har också genomfört en perso-
nalutbildning 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 plat-
ser som kan vara aktuella för sommarläger
2007.

Lägergruppen har även haft möte med några
representanter från Sveriges Dövas Idrottsför-
bund (SDI). Mötets syfte var att se om SDI var
intresserad av att ha ett nytt läger i samarbete
med SDU.

Lägergruppen har haft fyra möten under året.

Sammankallare: Kenneth Åkesson, Örebro
Ledamöter: Malin Hidborn, Stockholm

Rebecca Hellqwist, Örebro
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INTRESSEPOLITIK

Samverkan med Sveriges
Dövas Riksförbund (SDR)

SDU:s adjungerade ordföranden vid SDR:s
styrelsesammanträden.
Mona Riis och Sven-Emil Karmgård

SDU har under året haft ett nära samarbete
med SDR i det intressepolitiska arbetet.

SDU har under hösten lämnat in två remissvar
på följande betänkanden:

- Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi
barnkulturen. (SOU 2006:45)

- Teckenspråk och teckenspråkiga. En översyn
av teckenspråkets ställning. (SOU 2006:54)

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.
Mona Riis, Sven-Emil Karmgård och Henrik
Sundqvist

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

- SDR:s arbetsmarknadsgrupp:
Mona Riis

- SDR:s sociala grupp:
Magdalena Kintopf

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

INTRESSEPOLITIK MED

ANDRA ORGANISATIONER

Ordförandegruppen (OG)

SDU är med i ordförandegruppen som består
av ordförande samt tjänstemän från Barn-
plantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDU
och UH. Vid möten har man diskuterat
intressepolitiska frågor, skolfrågor m.m., samt
jobbat med en gemensam skolpolicy. Sam-
manträden har skett vid fyra tillfällen under
året.
Mona Riis och Ida Karlsson

Riksgymnasiet för döva/ Riks-
gymnasiet för hörselskadade

(RGD/RGH)

SDU var med på ett dialogsmöte med
gymnasieskolans rektorer och några tjänste-
män i Örebro.
På dialogmötet diskuterade man de oroande
siffrorna bland gymnasieeleverna som blivit
intagna i höstterminen. Statistiken visade att
mer än hälften från första året på RGD är inte
godkända i minst ett kärnämne. Alla intresse-
organisationer som deltog var överens om att
man borde försöka göra något åt det och följa
upp det med fler möten, d.v.s. två gånger/år
istället för enbart en gång/år.
Sven-Emil Karmgård och Mona Riis
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Specialskolemyndigheten
(SPM)

SDU har under året deltagit i fyra 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.
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 och UH. Vid konferenserna
har olika tolkfrågor diskuterats, t.ex. tolk-
kvalitet, tolktillgång och tolkmetod. TÖI hade
20 årsjubileum år 2006 den 5 oktober i Stock-
holm.
Jenny Ingvarsson

Västanviks folkhögskola
Västanviks folkhögskolas styrelse har haft
fyra möten under året samt en årsstämma.
Vi har bland annat diskuterat om att öppna
fler vägar för alla med hörselnedsättning
(döva, hörselskadade, dövblinda, CI-använ-
dare) för att Västanviks folkhögskola anser att
det är viktigt med ett stort utbud av korta och
långa kurser för teckenspråksanvändare.
Västanviks folkhögskola ser gärna fler ungdo-
mar och vi efterlyser fler förslag till
yrkesutbildningar eller profilämnen i den
allmänna linjen.
Mona Riis

ÖVRIGA REPRESENTATIONER

ÅR 2006

Möte med Tyst Teater ang. engagera ungdo-
marna inom kulturvärlden
Stockholm den 12 januari
Jenny Ingvarsson

IP-acess referensmöte
Örebro den 23 mars
Kenny Åkesson

Internationella gruppens inspirationskväll
Örebro den 24 mars
Jenny Ingvarsson

Nordisk forskardag
Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg
den 6 april
Sven-Emil Karmgård

UH:s årsmöte
Södra Berget i Sundsvall den 21-23 april
Magdalena Kintopf

SHIA 25 år - seminarium och bankett
Stockholm den 26 april
Jenny Ingvarsson

Ungdomsstyrelsens statsbidragskonferens
Solna den 5 maj
Sven-Emil Karmgård och Marika Norrgrann

DBU:s årsmöte
Scandic Grand Hotell i Örebro den 7 maj
Henrik Sundqvist

Nationell utbildningskonferens om hörsel-
och dövundervisning
Örebro den 9-10 maj
Sven-Emil Karmgård och Kenneth Åkesson
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Teckenspråkets ställning
Södra paviljongen i Stockholm den 11 maj
Henrik Sundqvist

Teckenspråksgalan
Stockholms stadshus den 13 maj
Mona Riis

Diskussionsdag med SPM/SIT
Örebro den 23 maj
Kenneth Åkesson

Carlsborgsons gård/Västanviks folkhög-
skola ekonomiska förenings årsstämma
Leksand den 17 juni
Magdalena Kintopf

SDR:s representskapsmöte
Leksand den 17-18 juni
Jenny Ingvarsson

EUDY:s generalförsamling
Dublin, Irland den 12 augusti
Sven-Emil Karmgård och Mona Riis

AMS-möte angående Interpraktik med AF
Uppsala
Uppsala den 24 augusti
Therese Rollvén och Ida Karlsson

Remisskonferens, Teckenspråk och
teckenspråkiga - Översyn av teckenspråkets
ställning
Radisson SAS Royal Viking Hotel i Stockholm
den 15 september
Ida Karlsson och Sven-Emil Karmgård

Remissmöte om teckenspråkets ställning
Stockholms Dövas Förening i Stockholm
den 20 september
Ida Karlsson

SHIA-seminarium om full delaktighet
STIL, Stockholm den 8 oktober
Ida Karlsson

Ungdomsdagarna i Finland
Malminharju (Malmåsen), Finland den 13-15
oktober
Kenneth Åkesson och Henrik Sundqvist

Brukarrådsmöte om texttelefoni
Post- och Telestyrelsens lokal i Stockholm
den 17 oktober
Ida Karlsson

FN-konventionen för funktionshindrade
(med bl.a. SHIA, HSO och MR)
STIL, Stockholm den 25 oktober
Ida Karlsson

SIDA:s utvärdering av SHIAs verksamhet
SHIA-lokal i Stockholm den 26 oktober
Ida Karlsson

Danmark Dövas Ungdomsförbunds årsmöte
Köpenhamn, Danmark den 27 oktober
Sven-Emil Karmgård och Henrik Sundqvist

Teckenspråketsfestival ”Säg det med tecken”
Köpenhamn, Danmark den 28 oktober
Sven-Emil Karmgård och Henrik Sundqvist

LSU:s arbetsmöte - ”Alla olika - alla lika”
Stockholm den 30 oktober
Jenny Ingvarsson och Ida Karlsson

IT-access, referensmöte
Örebro den 2 november
Kenneth Åkesson

Ungdomsstyrelsens rikskonferens
Stockholm den 15-16 november
Maria Farkas och Ida Karlsson
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INFORMATIONS

VERKSAMHET

UNG - sidorna

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

SDR First Class (SDR FC)

SDU är ansluten 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
finns information om SDU:s organisation,
verksamhet och aktuella nyheter.

Under hösten har SDU bildat en arbetsgrupp
som består av Jenny Ingvarsson, Ida Karlsson
och Marika Norrgrann. Arbetsgruppen har
haft två möten med företaget Nach Desin som
ska göra den nya hemsidan och arbetet fort-
sätter under våren 2007.

Material

SDU:s nya informations-
broschyr på lättläst svenska

Layout: Filip Wlostowski
Illustration: Sara Domström
Textbearbetning: Jenny
Ingvarsson

LOKALA

UNGDOMSORGANISATIONER

Ungdomsklubbar/-råd och -föreningar an-
slutna till SDU 2006:

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

Aktiva ungdomsklubbar/-råd och -fören-
ingar, som har lämnat in verksamhets-
berättelser för 2005

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

Skånes Dövas Ungdomsråds val av interims-
styrelse
Dövas Hus, Malmö den 30 november
Jenny Ingvarsson och Ida Karlsson
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Dövas Dag i Jönköping
den 22-24 september

SDU informerade om sin organisation och
aktuella verksamheter. Vi blev också tillfrå-
gade om att delta i programmet genom att
leda två seminarier, där vi valde ta upp två av
våra mest omdiskuterade punkter – tolk-
frågan och om SDU eller STU. SDU fick även
arrangera en tävlingslek, 24-karat som tio
ungdomslag deltog i.

Informationsturné

SDU turnerade runtom i Sverige och besökte
samtliga fem specialskolor samt
Kannebäcksskolan. Syftet med informations-
turnén var att eleverna ska få information om
Sveriges Dövas Ungdomsförbund och vilka
läger som planeras inför det kommande
sommarlovet. Avslutningsvis mötte SDU
elevrådsstyrelsen för värderingsövningar och
öppen dialog om vad som känns bra eller
dåligt med elevrådsarbetet.

Under hösten 2006 besöktes
Kannebäcksskolan, Vänersskolan, Manilla-
skolan (år 5-10) samt Östervångsskolan. Under
våren 2007 finns Kristinaskolan, Birgittaskolan
och Manillaskolan (år 1-4) inplanerade.

Kannebäcksskolan den 6 november
Kenneth Åkesson och Ida Karlsson

Vänersskolan den 7 november
Kenneth Åkesson och Ida Karlsson

Manillaskolan åk 5-10 den 14 november
Jenny Ingvarsson och Ida Karlsson

Östervångsskolan den 30 november
Jenny Ingvarsson och Ida Karlsson

Ungdomar på Dövas Dag i Jönköping

Jenny Ingvarsson på informationsturné
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PROJEKT

Teckenspråkets ställning

SDR:s samarbetsprojekt ”Teckenspråkets
ställning” från år 2004 fortsätter även under
år 2007 och innehåller ett fortsatt stöd för
utredningen och expertgruppen, ökad kun-
skap för politiker och myndigheter på olika
nivåer samt en fortsatt spridning av informa-
tion om teckenspråkets ställning på tecken-
språk och svenska via webb och andra me-
dier.
Under vecka 19 anordnades Teckenspråks-
veckan i samband med 25-årsjubilét av
riksdagsbeslutet om teckenspråket. Då ar-
rangerades en heldagskonferens särskilt för
teckenspråkets ställning. Den 11 maj 2006
överlämnades betänkandet ”Teckenspråk och
teckenspråkiga” till socialministern. En
remisskonferens om teckenspråkets ställning
anordnades av SDR den 15 september 2006 i
Stockholm. Syftet med konferensen var att
lägga grunden till såväl klarläggande som
djupgående diskussioner kring utredningen.
Den röda tråden som genomsyrade betänkan-
det var på vilket sätt teckenspråket kan stär-
kas och rätten till språk.
Styrgruppsmöten genomfördes tre gånger
under 2006. Styrgruppen består av represen-
tanter från SDR, FSDB, SDU och DBU som
medverkade i det tidigare projektet Språk-
budkavle genom Sverige 2001. Representanter
från organisationerna UH, HRF och SDI är
också med i styrgruppmötet.
Marika Norrgrann och Ida Karlsson

Ungdomsdagen den 12 maj
I samband med 25-årsjubilét arrangerade
SDU och SDUR en Ungdomsdag den 12 maj i
Södra Paviljongen i Stockholm.
Det kom ungefär 60 ungdomar i 13-30 år bl.a.
elever från Manillaskolan, Silviaskolan,

Kristinaskolan, Vänerskolan, Nya Broskolan
och Strömbäck folkhögskola. Föreläsningarna
om olika händelser under 25 år hölls av Åsa
Gustavsson och Eva Norberg fram till lunch.
”Prova på teater” på eftermiddagen med Tyst
teater var mycket uppskattat och ungdomarna
fick prova på sina skådespelartalanger.

SDU har haft fem möten under våren och ett
utvärderingsmöte med SDUR, SDR och SDF.
Jenny Ingvarsson och Marika Norrgrann

Teckenspråksmanifestation

SDR:s Teckenspråksmanifestation är ett tvåår-
igt projekt som påbörjades i maj 2006.
Projektet har en samverkan med SDF, SDU och
SDUR. Projektet ska i skolor och ungdoms-
klubbar främja teckenspråkiga barn och
ungdomars språkliga och kulturella uttrycks-
former i jagstärkande syfte för att kunna ta del
av andra kulturer på sina villkor. Syftet är
även att ge teckenspråkiga barn och ungdo-
mar kunskaper om sin historia och fortsätta
kampen för demokratisering och ökad till-
gänglighet. Teckenspråkiga barn och ungdo-
mar ska i detta sammanhang uppmuntras till
föreningsarbete som i sin tur leder till ökad
medvetenhet och möjlighet att kunna påverka
sin situation. Projektet har haft kartläggnings-
möten med specialskolorna och just nu pågår
planering av de kommande temadagarna som
ska genomföras på skolor och ungdoms-
klubbar under 2007. Ett par representanter
från SDU ska vara med och arrangera
temadagarna under våren 2007.
SDU har dessutom representanter i både
referens- och styrgruppen.

Marika Norrgrann, Ida Karlsson, Sven-Emil
Karmgård och Henrik Sundqvist har haft ett
möte med projektledare Maria Sundholm
under december månad.
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KONFERENSVERKSAMHET

Förbundsstämma
Österström den 7-9 april

Förbundsstämman 2006 hade sin placering i
Österström nära Sundsvall där ordförande
Mona Riis hälsade 35 deltagare välkomna till
SDU:s förbundsstämma. Styrelse-
sammansättning blev inte så förändrad då alla
fick stanna som styrelseledamöter förutom
Carina Högberg som valde att sluta och vi fick

in en ny – Maria
Farkas.

KURSVERKSAMHET

Personalutbildning
Ånnaboda, Kilsbergen den 5-7 maj

SDU:s obligatoriska personalutbildning ägde
rum den 5-7 maj. Utbildningen bestod bl. a. av
föreläsning, livräddningskurs och läger-
planering för kommande sommarläger.

Sju lägerledare deltog i denna personalutbild-
ning. Kenneth Åkesson från lägergruppen var
med under helgen och såg till att allt flöt på.

Deltagarna samlades först i Örebro för en
gemensam resas till Ånnaboda i Kilsbergen.
Efter lunch på fredagen höll Maria Norberg en
föreläsning om konflikthantering och ledar-
skap. På lördagen fick gruppen träna på HLR
(hjärt- och lungräddning) och efter lunchen
fick gruppen träna på olycksfall. På söndagen
delades deltagarna upp i olika grupper för att
planera inför sommarens läger och därefter
avslutades personalutbildningen.

Till stämmans ordförande valdes Åsa Gus-
tavsson och sekreterare Per Markström.
Åsa ledde stämman bra med det blåa
”varningsljuset” som blinkade vid beslut.
Verksamhetsberättelse och ekonomi-
berättelsen för det förra året godkändes av de
totalt nio ombuden som fanns på plats.
Klubbarna fick mycket information på plats
med information från några ungdomsklubbar,
och även en utmärkelse delades ut till Visuell
Film, en sektion under Örebro Dövas Ung-
domsklubb för sitt fina arbete att driva en
mindre intresseklubb utan mycket byråkrati.

Kursdeltagare på personalutbildningen
i Ånnaboda

Monas
avtackningstal för
Carina Högberg

Robert Lindell
från Visuell
Film tackade
för  SDU :s
Utmärkelse

På lördag eftermiddag genomförde vi en
vintrig femkamps lek och det blev lyckat –
alla fick frysa om fötterna, men var nöjda och
belåtna!
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Ridläger
Leksand, 26 juni – 2 juli

Den 26 juni – 2 juli var 12 hästintresserade
deltagare tillsammans med fyra ledare på
ridläger i Leksand. Åldern bland deltagarna
var från 10 år till 17 år. Deltagarna fick två
trevliga ridlärare som lärde dem en massa.
Deltagarna fick lära sig bland annat hoppning,
dressyr och markarbete. En kväll anordnades
gymkhana som blev uppskattat hos både
deltagarna och ledarna. När vädret var dåligt
åkte deltagarna till Borlänges äventyrsbad och
det var ett skönt avbrott från stallet. Delta-
garna har även varit på Leksand Sommarland
samt badat med hästarna. Lägret avslutades
med en hopptävling.

LÄGERVERKSAMHET

Hästintresserade deltagare i Leksand

Nordiskt Ungdomsläger
Thorsmök, Island, 30 juni – 6 juli

Totalt kom det 96 deltagare från samtliga
nordiska länder, varav 18 från Sverige.
Alla deltagare samlades i Reykjavik för att åka
med bussarna till lägerplatsen som ligger fyra
timmar ifrån Reykjavik. Deltagarna fick reda
på att bussarna inte klarade hela vägen och då
fick de byta bussar och därefter fick de köra
över flera små floder och det var en upple-
velse. Under lägret blev deltagarna uppdelade
i tio olika lag där alla lag kunde samla poäng
genom att vinna olika lekar och tävlingar och
så vara med vid flagghissningen i rätt tid på
morgnarna. Alla lag fungerade som familjer
där deltagarna hjälpte varandra med bland
annat väckningen. Under dagarna anordnades
olika aktiviteter, tävlingar och så workshops.
På kvällarna hade varje land en egen kväll där
de skulle underhålla de andra deltagarna med
olika lekar eller teater.

Nordiska ungdomar på Island
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Nordiskt Juniorläger
Malminharju, Finland, 10 juli – 19 juli

Tre svenska deltagare följde med en svensk
ledare till Finland för att delta i nordiskt
juniorläger. Det kom deltagare från Finland,
Danmark och Norge också och totalt var det
cirka 30 deltagare som deltog i lägret. Varje
morgon inleddes med flagghissning och
därefter började de olika aktiviteterna. Delta-
garna fick även åka ut på en utflykt till tivoli.
Under de olika workshopen som lägret hade,
fick deltagarna testa tilliten och sam-
arbetsförmågan. Vänligheten i lägret var så
stort att deltagarna ville sova tillsammans i en
enda lokal och fick göra det efter att före-
ståndaren har tillåtit detta.
Andra aktiviteter som deltagarna fick utöva
var bland annat grillning, bad, dykning och så
givetvis vattenkrig. Deltagarna fick även testa
en finsk kultur, det vill säga bastu.

Nordiska deltagare i Malmåsen i Finland

Världsbarnläger,
World Federation of the Deaf Child

Camp (WFD CC)
Castberggården, Jylland, Danmark,

29 juli – 5 augusti

Världsbarnlägret ägde rum på
Castberggården i Jylland, Danmark, under 29
juli – 5 augusti, detta i enlighet med det beslut
som framröstades av WFDYS-delegaterna vid
kongressen i Montreal, Kanada, 2003. På
lägret deltog 40 döva barn och 20 ledare från
hela världen. Totalt var det 60 deltagare från
20 länder. På dagarna hade vi en massa aktivi-
teter, både inomhus och utomhus. Vi fick
också lyssna på olika föreläsningar av WFD
och WFDYS som handlade om demokrati och
diktatur och om utvecklingsländer.
Deltagarna fick även öva på teater med en
svensk lärare. Alla i lägret fick även vara med
om många utflykter, bland annat en båttur till
Danmarks näst högsta berg, Århus ungdoms-
klubb för döva, Old Town i Århus, Legolandet
och så tog hela truppen en dopp i en sjö. På
kvällarna var det fullt fart med foto- och
filmkvällar och en av dessa kvällar hade
deltagarna det mysigt därute med brasan och
när det väl blev mörkt gick alla på en spökstig
som blev riktigt uppskattat.

Deltagare från hela världen
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Dövas Nordiska Ungdomsråd
(DNUR)

Under sommaren 2006 var det kulturfestival i
Island och då hade DNUR sitt möte. Sverige
tog över ansvaret som ordförandeland då
mötet avslutades, och skall ha ansvaret i fyra
år, d v s till år 2010. Den 30 november till 3
december var SDU värd för DNUR:s möte som
hölls på Birgittaskolan i Örebro.
Henrik Sundqvist och Sven-Emil Karmgård

World Federation of the Deaf
Youth Section

(WFD YS)

Therese Rollvén sitter med i WFDYS styrelse
och har under året haft ett styrelsemöte i
samband med Världsbarnlägret i
Castberggaard i Danmark 29 juli till 5 augusti.
På lägret berättade WFDYS om sin organisa-
tion för deltagarna och ledarna på världbarns-
lägret.

Therese åkte till Serbien den 11-15 december
för att presentera WFDYS organisation på ett

seminarium för
döva i Balkan
(fem länder:
Serbien, Montene-
gro, Bosnien &
Hercegovina,
Makedonien och
Turkiet).

INTERNATIONELLTSpråkresor
New Mexico School for the Deaf i Santa Fé,
USA den 11-23 juni och California School for
the Deaf i Fremont, Kalifornien den 16-28 juli.

Under 2006 ordnades det två olika språkresor;
en till New Mexico School for the Deaf i Santa
Fé, USA med nio deltagare samt en till Cali-
fornia School for the Deaf i Fremont, Kalifor-
nien med sex deltagare. SDU har haft ett
stabilt samarbete med New Mexico och detta
år var det fjärde året vi ordnade en språkresa
dit. Nytt för året var samarbetet med Kalifor-
nien. På bägge resorna fick ungdomarna lära
sig amerikanskt teckenspråk, engelska, ameri-
kansk kultur samt ta del av staterna New
Mexico respektive Kalifornien.

Språkresans grupp i Kalifornien

Språkresans grupp i New Mexico

Therese Rollvén
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Unikt utbyte med Skottland
 i samarbete med
Virginska skolan

Under vecka 42, den 13-21 oktober har Virgin-
ska skolan, Medieprogrammet och Samhälls-
vetenskapliga programmet med medieprofil,
genom ett samarbete med SDU, haft utbyte/
besök från SDYA - Scottish Deaf Youth Asso-
ciation. Syftet med utbytet har varit att för-
djupa sig inom medieområdet och hur visuell
information kan se ut och ges på olika sätt
inom respektive land.
Deltagarna och ledarna i utbytet, som bestod
av ca tio ungdomar och två ledare från respek-
tive land, har haft en fullspäckad vecka! Det
har varit en vecka med föreläsningar, bland
annat av Johanna Karmgård som belyste
begreppet ”dövidentitet” och vad det stod för,
olika workshop inom medieområdet, besök av
Visuell Film samt studiebesök i Stockholm,
men även alla sevärdheter i Örebro har blivit
besökta, inklusive aktiviteter i ÖDU:s lokal
med mera. De har även fått prova på inne-
bandy och kubb, vilket inte finns i Skottland.
Detta uppskattades mycket av deltagarna.
Främst har de svenska och skotska ungdo-
marna fått information i olika ”workshop” för
att skapa olika metoder för visuell informa-
tion och hur det kan se ut inom dessa två
länder. De har även fått prova på att agera fritt
med mera utifrån feedback av Casper Lund,
som själv har skådespelat i Norge. Under
våren 2007 kommer svenska gruppen att
besöka Skottland. Under den veckan kommer
vi att få fördjupade kunskaper om Skottlands
kultur, användning av olika medieområden
med mera. Ett unikt och givande utbyte har
tagit sin början och vi hoppas att det blir fler
utbyten framöver mellan SDU och RGD/
RGH.

European Union of the Deaf
Youth

(EUDY)

Mona Riis och Sven-Emil Karmgård deltog på
EUDY generalförsamlingen den 12 augusti i
Dublin, Irland och Johanna Karmgård blev
invald i EUDY:s styrelse. Johannas ansvars-
område inom EUDY är lägerverksamheten.
EUDY har under hösten haft ett styrelsemöte i
Bryssel, Belgien den 1-3 december.

Selin Kabatas

Volontärarbete

SDU blev godkänd av Ungdoms-
styrelsen som sändande organisa-
tion inom European Voluntary
Service. I och med detta skickade
vi vår första volontär, Selin
Kabatas, till Slovenien. Selin
påbörjade sitt arbete den 4 sep-
tember och kommer att stanna i
Slovenien ett år. I Slovenien jobbar
Selin på en lokal dövförening och
en dövskola i huvudstaden
Ljubljana.
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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:

Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Prins Carl Gustafs stiftelse,
Radiohjälpen/ Kronprinsessan Victorias fond, Stiftelsen Clara Lachmanns Fond, Stiftelsen
Goljes minne, Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne, Stiftelsen Prins Gustaf Adolf och
Prinsessan Sibyllas minnesfond, Stiftelsen Solstickan, Stiftelsen Sven Jerrings fond, Stiftelsen Ulf
Lundahls Minnesfond och Sunnerdahls Handikappfond.

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 11 februari 2007
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