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Appendix 

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
KFO  - Kooperationens Förhandlingsorganisation
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
SDI   - Svenska Dövidrottsförbundet
SDR   - Sveriges Dövas Riksförbund 
SDU   - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
SHIA   - Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening
SIDA  - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
SIT   - Specialpedagogiska institutet
SPM   - Specialskolemyndigheten 
SPSM  - Specialpedagogiska skolmyndigheten
TÖI  - Tolk- och översättarinstitutet
UH   - Unga Hörselskadade
US  - Unga Synskadade 
VIS  - Vuxendöva i Sverige
WFDYS  - World Federation of the Deaf Youth Section
WFD  - World Federation of the Deaf

InnehållsförtecknIng och AppendIx

Innehållsförteckning

Appendix
Innehållsförteckning
Inledning
Om SDU
SDU:s ändamål
Medlemsantal
Lokala ungdomsorganisationer 
Organisation
Intressepolitik
Övrig representation
Övrig verksamhet 
Projekt 
Konferensverksamhet
Informationsverksamhet 
Kursverksamhet
Lägerverksamhet
Internationellt
Slutord

sid. 2
sid. 2
sid. 3
sid. 4
sid. 4
sid. 4
sid. 4
sid. 5
sid. 10
sid. 12
sid. 13
sid. 13
sid. 14
sid. 15
sid. 16
sid. 17
sid. 18 
sid. 19



~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund  ~  Verksamhetsberättelse 2009 ~  

~ 3 ~

inledning

InlednIng

Under året har det hänt många spännande saker inom förbundet. Förutom det traditionella 
förbundsarbetet har vi inom SDU till stor del fokuserat på och engagerat oss inom det 
intressepolitiska området. Detta är något som vi har ambition att fortsätta med framöver. 
Intressepolitiskt arbete innebär bland annat att vi informerar och ställer krav och det gör vi genom 
att ha kontakt med politiker och samhällets beslutfattare. Vi påtalar olika brister och ger förslag till 
förändringar.

Almedalsveckan är en politikervecka som arrangeras i Visby på Gotland varje sommar. Där hade 
vi en stor möjlighet att informera och påverka politiker och makthavare. Vi samarbetade med UH 
inom ämnet likvärdighet och vi hade fyra områden vi fokuserade oss på;

Delaktighet - Rätt till tvåspråkighet, 
Likvärdighet - Obegränsad tolkning, 
Kunskap – Funktionshinderkunskap i lärarutbildning, 
Rättvisa - Meritpoäng för teckenspråk

Vi anser att vårt deltagande där är av stort värde.

Under året har styrelsen även gett våra egna lokala ungdomsklubbar en möjlighet att träffas. På 
Ungdomsklubbskonferensen i Leksand, under december månad, gavs tillfälle att diskutera olika 
ämnen, utbyta erfarenheter och tillsammans försöka forma idéer och tankar för framtiden inom 
vår verksamhet. Reaktionerna från konferensen var enbart positiva.

Allt det vi gör inom det intressepolitiska området är viktigt – syns vi inte så finns vi inte!
Men det viktigaste arbetet gör ungdomarna inom ungdomsklubbarna - vi måste hjälpas åt!

Våra internationella kontakter fortgår och är en del i vårt arbete. Jenny Nilsson som sitter i EUDY:s 
styrelse sedan 2007 har nu under året blivit omvald som ordförande och vi önskar henne lycka till. 
Vi har även deltagit i det nordiska samarbetet genom DNURs två möten. 
Genom DNUR arrangerade det finska dövförbundets ungdomssektion det första nordiska 
ungdomsseminariet i Helsingsfors, Finland mars, 2009. Vårt deltagande i det nordiska samarbetet 
är viktigt!

Jenny Ek, vår ombudsman som varit föräldraledig under hösten har ersatts av Sven-Emil 
Karmgård, en gammal räv inom förbundet.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till samtliga personer som varit med och format SDU under 
det gångna årets verksamhet! 

Styrelsen, kanslipersonal, arbetsgrupper, lägerpersonal samt alla våra medlemmar – utan ert 
arbete, era förslag, era idéer, er kritik både positiv och negativ, kommer vi inte att utvecklats. Stort 
tack för ert engagemang!

Henrik Sundqvist
Tf Förbundsordförande
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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 namnet till Sveriges 
Dövas Ungdomsförbund.
 
SDU utövar central verksamhet för medlemmar 
mellan 7-30 år. 

SDU är redovisningsskyldig gentemot 
Ungdomsstyrelsen och andra bidragsgivare.

SDU är medlem hos Landsrådet för Sveriges 
ungdomsorganisationer (LSU), Sveriges 
Dövhistoriska Sällskap (SDHS), Svenska 
Dövidrottsförbundet (SDI), Sveriges Dövas 
Riksförbund (SDR) och Riksteatern/Tystteater.

SDU är medlem hos European Union of the 
Deaf Youth (EUDY) och World Federation of the 
Deaf Youth Section (WFD YS).

SDU:s ändamål

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

att  verka för dövas rätt till teckenspråk,

att  tillvarata medlemmarnas dövpolitiska  
 intressen,

att  tillvarata döva barn och ungdomars  
 kulturella intressen, både vad gäller   
 dövkultur och samhällets kulturutbud,

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

att  verka för bildande och upprätthållande  
 av lokala ungdomsorganisationer.

SDU:s ändamål finns i förbundets stadgar under 
§ 2 Ungdomsförbundets ändamål.

Medlemsantal

Totalt antal medlemmar i åldern 7 - 30 år 

År 2009 - 901 
År 2008 - 947 
År 2007 - 1061

Lokala 
ungdomsorganisationer

Aktiva ungdomsklubbar/-råd och 
-föreningar anslutna till SDU och har lämnat in 
verksamhetsberättelser för år 2008
• Skånes Dövas Ungdomsråd (SKUR)
• Stockholms Dövas Ungdomsråd, (SDUR)
• Ungdomsföreningen Viljan, Vänersborg (UF 
Viljan)
• Örebro Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)

oM sdU, sdU:s ändAMål, MedleMsAntAl och lokAlA UngdoMsorgAnIsAtIoner

Sveriges Dövas Ungdomsråd
1977-1994

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
november 1994 -
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Organisation 

Förbundsstyrelsen 

Före förbundsstämman:

Förbundsordförande: 
Sven-Emil Karmgård, Stockholm/Örebro 
   (tom 22 januari)
Ledamöter:   
Henrik Sundqvist, Stockholm/Örebro
Matilda Bergman, Stockholm
Diana Björkstrand, Örebro
Kristofer Carlsson, Linköping
Magdalena Kintopf, Härnösand/Östersund
Petra Örlegård, Malmö/Örebro

Henrik Sundqvist blev tf förbundsordförande 
efter Sven-Emil Karmgård lämnat sin uppdrag 
som förbundsordsförande fr.o.m. 22 januari

Styrelsen har haft tre ordinarie styrelsemöten 
före förbundsstämman. Styrelsen har även 
använt First Class för diskussion och beslut.

Efter förbundsstämman:

Förbundsordförande: 
Henrik Sundqvist, Stockholm/Örebro

Ledamöter: 
Kristofer Carlsson, Stockholm
Johanna Treffenberg, Örebro
Jenny Nilsson, Örebro/Stockholm
Jonny Dufvenberg, Örebro
Jerry Harrysson, Göteborg/Leksand  
Julia Kankkonen, Stockholm

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

Arbetsutskottet efter förbundsstämman:

Ordförande:   Sven-Emil Karmgård 
Vice ordförande: Henrik Sundqvist
Ledamot:   Johanna Treffenberg
Suppleant:   Julia Kankkonen

Under hösten var Henrik Sundqvist bortrest och 
Jerry Harrysson ersätter som tf suppleant.
Arbetsutskottet har haft ett möte efter 
förbundsstämman.

orgAnIsAtIon

Arbetsutskottet före förbundsstämman:

Ordförande:   Sven-Emil Karmgård 
Vice ordförande: Henrik Sundqvist
Ledamot:  Matilda Bergman
Suppleant:  Kristofer Carlsson 

Arbetsutskottet har haft ett möte före 
förbundsstämman. 

Från vänster: Sven-Emil Karmgård, Diana 
Björkstrand, Magdalena Kintopf, Kristofer 
Carlsson, Petra Örlegård, Matilda Bergman och 
Henrik Sundqvist

Från vänster, Jerry Harrysson, Jonny Dufvenberg, 
Kristofer Carlsson, Johanna Treffenberg, Jenny 
Nilsson, Julia Kankkonen och Henrik Sundqvist
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Ansvarsområden efter förbundsstämman

Alla i förbundsstyrelsen har gemensamt ansvar 
för:  

Verksamhetsplanen
Verksamhetsberättelsen
Intressepolitiska frågor

Henrik Sundqvist, förbundsordförande
Arbetsledare
AU
Samrådsgrupp SDU+SDR
SDR styrelsemöte(1)
OG Ordförandegruppens träff (1)
Arbetsmarknadsfrågor
Medlemshantering
DNUR – Dövas nordiska ungdomsråd
UH
Ungdomsstyrelsen
Kontaktperson för UF Viljan

Kristofer Carlsson, vice ordförande
Vice arbetsledare
AU
Samrådsgrupp SDU+SDR
SDR styrelsemöte(2)
OG Ordförandegruppens träff (2)
Organisationsfrågor
Kommunikation
Bildelefoni.net /Flexitext
Kontaktperson för UK Kungsängsliljan

Johanna Treffenberg, styrelseledamot
Ekonomiansvarig 
AU
Utbildningsfrågor
RGD/RGH:s informations- och dialogmöten
SPSM:s skolråd
Västanviks folkhögskolas styrelse
Kontaktperson för Örebro Dövas Ungdomsklubb

Julia Kankkonen, styrelseledamot
AU suppleant och tf AU
Internationella frågor
Kommunikation
DNUR – Dövas nordiska ungdomsråd
DBU
Kontaktperson för Stockholms Dövas 
Ungdomsråd

Jerry Harrysson, styrelseledamot
Tf AU suppleant
Kulturfrågor
Kulturgrupp
Nordiskt kulturfestival år 2010
Teaterhögskolan
Unga Tyst Teater
SDI
Kontaktperson för Göteborgs Teckenspråkiga 
Ungdomar
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Jenny Nilsson, styrelseledamot
Tillgänglighetsfrågor
Internationella gruppen
Våra rättigheter - grupp (diskriminering, 
tillgänglighet, FN konventionen)
SHIA
Kontaktperson för UF Viljan

Jonny Dufvenberg, styrelseledamot
Sociala frågor
Lägergruppen
TÖI:s samrådsmöten
DHB
Kontaktperson för Skånes Dövas Ungdomsklubb

(1) - närvarar i första hand
(2) - närvarar i andra hand när ordinarie 
förbundsordförande är förhindrad

orgAnIsAtIon
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Adjungerade tjänstemän:
Adjungerade vid styrelse- och AU-
sammanträden har varit SDU:s tjänstemän.
Jenny Ek, Sven-Emil Karmgård och Marika 
Norrgrann

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

Firmatecknare:
Henrik Sundqvist, Kristofer Carlsson och 
Johanna Treffenberg

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

Förtroendevald revisor
Joakim Hagelin-Adeby

Förtroendevald revisorssuppleant
Elisabet Farkas 

Samrådsgrupp
SDU och SDR har en samrådsgrupp som 
regelbundet har möten och diskuterar
gemensamma frågor bl. a. ekonomi, 
personalfrågor och medlemshantering.
Samrådsgruppen har inte haft något möte 
under det här året

orgAnIsAtIon

Personal på SDU
Ungdomsförbundets operativa verksamhet 
sköts från kontoret i Stockholm på
Förmansvägen 2 i Årstadal. SDU har haft två 
anställda personer under året: en ombudsman 
och en administratör.

Ida Karlsson
Ombudsman t.o.m. 31 januari

Jenny Ek
Ombudman fr.o.m 12 januari
Föräldraledig fr.o.m. 28 juli

Sven-Emil Karmgård
Vikarieriande ombudsman fr.o.m. 
26 augusti
 

Marika Norrgrann
Administratör

Riksarkivet
SDUs gamla material från år 1966 t o m år 
2006 har lämnats in på Riksarkivet i Arninge, 
Stockholm den 20 januari 2009.

Urban Mesch har, tillsammans med SDUs kansli, 
gjort i ordning materialet bestående av bl.a. 
protokoll, handlingar, fotografier m.m. Nu är 
dessa handlingarna förvarade på Riksarkivet i 
Arninge. 
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SDU:s ad hoc-grupper
Styrelsen och tjänstemännen har bildat några 
ad hoc-grupper (tillfälliga arbetsgrupper) 
under året:

Före förbundsstämman:

• Handbojor
Henrik Sundqvist, Kristofer Carlsson och Jenny Ek

• Uppföljning av motioner
Henrik Sundqvist, Kristofer Carlsson och Jenny Ek

• Intranet/ Nya e-poster
Henrik Sundqvist, Kristofer Carlsson och Marika 
Norrgrann

• Dövis - Dövidrottsspelen
Magdalena Kintopf, Henrik Sundqvist och Jenny 
Ek

orgAnIsAtIon

Efter förbundsstämman:
• Almedalen
Henrik Sundqvist, Kristofer Carlsson och Jenny Ek

• NUL - Nordiskt ungdomsläger
Matilda Bergman, Henrik Sundqvist, Kristofer 
Carlsson och Marika Norrgrann

• Dövis - Dövidrottsspelen
Jenny Nilsson, Jonny Dufvenberg, Henrik 
Sundqvist och Jenny Ek

• SDU light hemsida
Kristofer Carlsson, Julia Kankkonen och Jonny 
Dufvenberg

• Konferens för ungdomsklubbar
Jerry Harrysson och Marika Norrgrann

• Deaf studies
Jenny Nilsson, Julia Kankkonen och Johanna 
Treffenberg

• Unga informatörer kurs
Jerry Harrysson och Julia Kankkonen

• Dövas dag
Julia Kankkonen, Jenny Nilsson och Jonny 
Dufvenberg

• Uppföljning av motioner 
Arbetsgrupper: 
Kulturgrupp - Jerry Harrysson 
Mänskliga rättigheter - Jenny Nilsson
Ledarpolicy - Kristofer Carlsson
Verksamhetsrevisor - Kansliet
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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 
arbetsgrupper:
 
• Lägergruppen
• Internationella gruppen

Lägergruppen
Lägergruppen planerade fem läger för 
olika åldersgrupper mellan 7-17 år inför 
sommaren. Ridläger, WFDYS juniorläger, 
EUDY juniorläger och nordiskt barnläger 
genomfördes. UNG Camp ställdes in 
p.g.a. för få anmälda. Lägergruppen 
genomförde också personalutbildning i 
Vilsta Sporthotell, Eskilstuna, för ledarna som 
skulle arbeta på lägrena under sommaren. 
Personalutbildningen genomfördes tillsammans 
med UH.
Lägergruppen har haft två möten under 
året. Gruppen har även använt First Class för 
diskussion och beslut.

Sammankallare:
Kristofer Carlsson, Stockholm

Ledamöter:
Elsa Brunemalm, Stockholm 
Jonny Dyfvenberg, Örebro (fr.o.m. september)
Mona Riis, Stockholm (t.o.m. september)
Charlotta Gustavsson, Örebro (t.o.m februari)

Internationella gruppen
Internationella gruppen kunde inte sätta igång 
med Nicaraguaprojektet p.g.a. brist av folk 
i gruppen. Internationella gruppen har haft 
möten tre gånger under året och har använt 
såväl MSN som First Class för diskussion och 
beslut.

Sammankallare:
Petra Örlegård, Malmö/Örebro (t.o.m. april)

Ledamöter:
Filip Burman Stockholm (t.o.m. mars)  
Malin Johansson, Stockholm
Jenny Nilsson, Örebro  

orgAnIsAtIon

Från vänster: Petra Örlegård, Maria-Sofia Mo-
dig, Hanna Cederström och Elsa Brunemalm

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

Före förbundsstämman:

Ordförande:  
Elsa Brunemalm, Stockholm/Örebro

Ledamöter:
Malin Johansson, Stockholm/Örebro
Robert Lindell, Örebro
Maria-Sofia Modig, Stockholm

Efter förbundsstämman:

Ordförande:  
Elsa Brunemalm, Stockholm/Örebro

Ledamöter:
Petra Örlegård, Malmö
Hanna Cederström, Örebro
Maria-Sofia Modig, Stockholm



~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund  ~  Verksamhetsberättelse 2009 ~

~ 10 ~

Intressepolitik 

Almedalen
Ännu en gång åkte SDU till Gotland, för 
intressepolitiskt arbete under Almedalsveckan 
som inföll mellan dagarna 28 juni och 3 juli. 
Förutom styrelserepresentanterna Henrik 
Sundqvist och Kristofer Carlsson så förstärktes 
truppen med fyra pigga och glada tjejer. 
Malin Johansson, Hanna Cederström, Isabella 
Hagnell och Elsa Brunemalm. Innan avresan 
förberedde truppen sig med upptaktsmöten 
där man gjorde upp gemensamma 
planer. Truppen tog med sig likaså Unga 
Hörselskadade (UH) fyra viktiga punkter för 
likvärdighet till Almedalen. Bland annat om 
rätten till tvåspråkighet och obegränsad 
tolkning. Flygbladen gick åt och flera 
politikermöten inbokades, även om några i 
senare stund blev inställda. Våra observanta 
truppmedlemmar gick på seminarier och 
tog sig åt det som hade sagts. Bloggen 
uppdaterades med jämna mellanrum med 
rapporter och bilder. Samarbetet tillsammans 
med UH gick alldeles utmärkt och följdes upp 
efteråt med möten. Det som var nytt den här 
gången, var att truppen också hade med 
sig praktikanterna Ragnar Veer och Göran 
Alfredsson från SDR. 
Henrik Sundqvist, Kristofer Carlsson, Malin 
Johansson, Hanna Cederström, Isabella 
Hagnell och Elsa Brunemalm

IntressepolItIk

Remissvar, skrivelser och yttranden
SDU har genom året, antingen enskilt eller med 
andra organisationer, skrivit tre remissvar och 
två skrivelser.

Remissvar på departementspromemoria och 
betänkanden:

”Den nya skollagen” (Ds 2009:25)•	
”Fritid på egna villkor – ett betänkande av •	
utredningen om vissa frågor om bidrag 
till ungdomsorganisationer m.m.” (SOU 
2009:29)
”Kulturutredningen” (SOU 2009:16)•	
”Brist på brådska – en översyn av •	
aktivitetsersättningen” (SOU 2008:102)

Bakens rad: Göran Alfredsson, Ragnar Veer, 
Henrik Sundqvist och Kristofer Carlsson
Främre raden: Elsa Brunemlam, Isabell Hagnell, 
Hanna Cederström och Malin Johansson

Almedalensgrupp planerar inför Almedalens-
veckan
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Intressepolitik med 
andra organisationer

Ordförandegruppen
SDU är med i ordförandegruppen som 
består av ordförande samt tjänstemän från 
Barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, 
SDU, VIS och UH. På mötena diskuterades 
bl.a. intressepolitiska frågor och skolfrågor. 
Sammanträden har skett vid fyra tillfällen under 
året.
Sven-Emil Karmgård

SDR:s styrelsesammanträden
SDU följer SDR:s arbete genom att alltid 
ha en representant närvarande på deras 
styrelsesammanträden. SDU:s representant är 
ordförande alternativt vice ordförande.
Henrik Sundqvist, Jonny Dufvenberg

Riksgymnasiet för döva och 
Riksgymnasiet för hörselskadade
SDU har följt upp riksgymnasiernas arbete och 
haft ett möte med ledningsgruppen bestående 
av rektorer på samtliga skolor och några lärare 
för att dels diskutera vissa frågor ur DHB:s 
tidigare fältstudieprojekt, dels samtala om hur 
deras verksamhet har fungerat.
Sven-Emil Karmgård

Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM)
SDU har under året deltagit i sammanträden 
med SPSM:s nationella skolråd för att diskutera 
de olika frågor som rör skolorna i Sverige. 
Ledamöterna i skolrådet är permanenta och 
väljs av sina respektive organisationer.
Petra Örlegård, Jenny Ek, Sven-Emil Karmgård

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
SDU är med i TÖI:s årliga samrådskonferens 
som samlar representanter från både intresse- 
och yrkesorganisationer. Vid konferensen har 
olika tolkfrågor diskuterats, t.ex. tolkkvalitet, 
tolkmetod och tolkutbildning.
Sven-Emil Karmgård

Västanviks folkhögskola
Västanviks folkhögskolas styrelse har haft 
sammanträden under året samt en årsstämma 
på skolan i Leksand. SDU har en suppleant i 
skolans styrelse. Olika frågor har tagits upp, 
bl.a. om långa och korta kurser, elevantalet 
samt hur skolan ska se ut i framtiden.
Mona Riis, Johanna Treffenberg
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Övrig representation

Seminarium om FN:s konvention för personer 
med funktionsnedsättning
22 januari i Stockholm
Jenny Ek

Strategimöte om teckenspråk som modernt 
språk
11 februari i Stockholm
Jenny Ek

Förbundsdialog med ungdomsförbunden
17 februari i Stockholm
Jenny Ek

AFs brukarråd 
4 mars i Uppsala
Jenny Ek

Seminarium ”Teknik och tillgänglighet” 
6 mars i Stockholm
Jenny Ek

Projektmöte med Omnitor 
13 mars i Stockholm
Henrik Sundqvist och Jenny Ek

SKUR:s aktivitetsdag 
13-15 mars i Lalandia, Danmark 
Petra Örlegård

Projektmöte med Se mig!  
16 mars i Stockholm
Jenny Ek

Spread the Sign
31 mars i Stockholm
Henrik Sundqvist

DBUs årsmöte
18 april i Stockholm
Petra Örlegård

Örebro teckenspråkiga kulturskolan
28 april i Örebro
Jonny Dufvenberg

SDI:s förbundsstämma
24 maj i Örebro
Jerry Harrysson

SDRs kongress
11-13 juni i Leksand
Henrik Sundqvist som SDU representant
Jonny Dufvenberg, Jerry Harrysson, Kristofer 
Carlsson, Julia Kankkonen, Johanna 
Treffenberg och Jenny Nilsson var även med 
och följde kongressen.

Västanviks folkhögskola stämma
14 juni i Leksand
Johanna Treffenberg

Svensk FilmInstitutet - Möte om textad film
18 juni i Stockholm
Henrik Sundqvist och Kristofer Carlsson

Örebro teckenspråkiga kulturskolan
25 augusti i Örebro
Jonny Dufvenberg

Svensk FilmInstitutet - Möte om textad film
3 september i Stockholm
Henrik Sundqvist och Sven-Emil Karmgård

Riksteatern anbud live
4-6 september i Stockholm
Jonny Dufvenberg

Västanviks Folkhögskolas 40 årsjubileum
9 september i Leksand 
Jerry Harrysson

Dövas dag
18-19 september i Örebro
Jonny Dufvenberg, Jenny Nilsson, Kristofer 
Carlsson och Jerry Harrysson Julia Kankkonen

RFSL regnbågen, konferens information om hiv 
på teckenspråk – vems ansvar?
21 september i Stockholm
Jonny Dufvenberg

LSU:s träff om diskriminering i Europa och 
Sverige
30 september i Stockholm
Jonny Dufvenberg

FN-konventionen 
9 december i Stockholm
Johanna Treffenberg och Jenny Nilsson

övrIg representAtIon
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Projekt

Unga Tyst Teater
Detta projekt, där Riksteatern genom Tyst 
Teater är projektägare, går ut på att stärka 
döva ungdomars möjligheter till att utöva 
scenkonst på teckenspråk och erbjuda 
utbildningsinsatser för pedagoger och ledare 
samt workshops för ungdomar. Detta sker i nära 
samarbete med deras professionella ensemble 
Tyst Teater. Övriga samarbetsorganisationer, 
förutom SDU, är bland andra SDR, Västanviks 
folkhögskola och Riksgymnasiet för döva.
Jenny Ek, Henrik Sundqvist, Sven-Emil Karmgård

Arbetsmarknaden för döva och 
hörselskadade 
Projektet drivs av Dövas Förening i Örebro 
tillsammans med Stiftelsen Activa, Sveriges 
Dövas Ungdomsförbund och Örebro Dövas 
Ungdomsklubb. Projektet finansieras av medel 
från Allmänna Arvsfonden. Projektet ska 
producera en slutprodukt med information och 
interjuver med teckenspråkiga personer som 
jobbar på arbetsplatser där teckenspråk är inte 
vanligt. Syftet med projektet är att döva och 
hörselskadade ska bli bättre förberedda på 
att ta sig in på den hörande arbetsmarknaden 
och att presentera, för döva, mera ovanliga 
yrken.
Henrik Sundqvist, Jonny Dufvenberg, Sven-Emil 
Karmgård

Framgångsfaktorer på 
arbetsmarknaden (för personer med 
funktionsnedsättning)
De Handikappades Riksförbund (DHR) håller 
i projektet i samarbete med Synskadades 
Riksförbund, utredningsinstitutet Handu 
och SDR. Projektet samlar och identifierar 
vilka framgångsfaktorerna är för att 
personer med funktionsnedsättning får och 
behåller sina arbeten, detta görs genom 
omfattande enkät- och djupintervjuer. SDU 
samarbetar med projektet efter önskemål från 
projektorganisationerna.
Sven-Emil Karmgård

Övrig verksamhet

Dövidrottsspelen 2009

”Prova-på” aktivitetsdag 17 maj, Rosta gärde, 
Örebro
SDU deltog på aktiveringsdagen för gymna-
sieeleverna och fixade en hinderbana där de 
tävlade mot varandra och informerade om 
SDUs verksamhet under tiden. 
Jonny Dufvenberg, Henrik Sundqvist, Jenny 
Nilsson och Johanna Treffenberg

Utställning 21-23 maj, Idrottshuset, Örebro
Jonny Dufvenberg, Jerry Harrysson, Henrik 
Sundqvist, Kristofer Carlsson och Jenny Nilsson

Jonny Dufvenberg och Jenny Nilsson vid SDU:s 
utställning
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Konferensverksamhet

SDU:s förbundsstämma 
Det blev en effektiv och snabb 
förbundsstämma på Bergby gård utanför 
Grisslehamn den 24-26 april. Tretton ombud 
från fem lokala ungdomsklubbar deltog på 
stämman och tillsammans med styrelsen, 
arbetsgrupper, gäster och mötesfunktionärer 
gick antalet deltagare upp till cirka 38 stycken. 

På lördagen öppnades förbundsstämman 
som snabbt blev avklarad. Årets klubba var en 
jojo. Dagens möte gick smidigt och snabbt där 
verksamhetsberättelsen godkändes, likaså den 
ekonomiska redovisningen. SDU:s proposition 
om en stadgeändring vilket innebär att 
ungdomsklubbarnas verksamhetsberättelser 
måste vara förbundet tillhanda senast en 
vecka innan förbundsstämman för att bli 
röstberättigade godkändes. Fem motioner 
behandlades varav tre av dessa var från SDUR 
och två från Isabella Hagnell. 

Mötets ordförande var Ola Lundström och 
mötets sekreterare var Sven-Emil Karmgård. 

Henrik Sundqvist valdes till förbundsordförande. 

Den nya förbundsstyrelsen består av
ordförande Henrik Sundqvist, vice ordförande 
Kristofer Carlsson, ekonomiansvarige Johanna 
Treffenberg samt ledamöterna Jerry Harrysson, 
Jenny Nilsson, Jonny Dufvenberg och Julia 
Kankkonen

Efter förbundsstämmans avslutande gjorde 
vi en uppföljning av de tidigare motionerna 
som SDU fått. Sedan genomförde vi en form 
av påverkanstorg där alla deltagare fick 
framföra tankar, idéer och namnförslag 
vid olika stationer och arbetsgrupper som 
finns eller ska bildas inom SDU. Dessa var: 
Internationella gruppen, Lägergruppen, 
Kulturgruppen, Rättighetsgruppen, 
arbetsgruppen om verksamhetsrevisor, 
arbetsgruppen om ledarpolicy och stationen 
om medlemshantering. Alla idéer och 
synpunkter som framfördes var tänkvärda 
och betydelsefulla för SDUs fortsatta arbete! 
Dessa kommer att summeras och framföras 
till respektive arbetsgrupp/ansvarig för 
vidareutveckling.

Mötets ordförande 
Ola Lundström med 
mötetsklubba: jojo

Årets handbojor till SF Bio

Stämmodeltagare på Bergby gård
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Ungdomsklubbskonferens
Helgen den 4-6 december genomfördes 
ungdomsklubbskonferensen på Västanviks 
folkhögskola i Leksand. Ungefär två 
representanter från varje ungdomsklubb (SKUR, 
SDUR, ÖDU och UF Viljan. Även kom det en 
från Göteborg Teckenspråkiga Ungdomar) 
totalt tio var med på plats och några ur SDU:s 
styrelse. Totalt uppgick deltagarantalet till 18 
personer. Fokusområdena under helgen var 
samarbetet mellan ungdomsklubbarna och 
SDU, samt hur och vad SDU ska arbeta med 
under 2010. Konferensen innehöll intressanta 
diskussioner där deltagarna kom med viktiga 
synpunkter och bra idéer. Mia Modig från Ung 
Tystteater kom och berättade om hur hon 
började med Ung Tystteater som en inspiration 
för andra att det går att genomföra en idé. 
Förutom konferensen hann deltagarna på 
lördagseftermiddagen med att leka och spela 
Wii. På söndagen hade vi öppet diskussion om 
hur man kan förbättra samarbete mellan SPSM 
skolor, fritidsgårdar och dövföreningar. 
Kristofer Carlsson, Jerry Harrysson, Jenny 
Nilsson, Julia Kankkonen, Johanna Treffenberg, 
Jonny Dufvenberg, Sven-Emil Karmgård och 
Marika Norrgrann

Konferensdeltagare på Västanviks folkhögskola

Informationsverksamhet

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

SDRF First Class (SDR FC) 
SDU är anslutet till databasen First Class, 
SDR FC. SDU har ett eget mötesforum, där 
fortlöpande information om verksamheten ges.

SDU:s hemsida www.s-d-u.se
På hemsidan finns det information om SDU:s 
organisation, verksamhet och aktuella nyheter.

SDU:s blogg www.s-d-u.se/blogg
Där skriver såväl styrelseledamöter, tjänstemän, 
arbetsgrupper, medlemmar och andra 
berörda personer inlägg om diverse saker. 

SDU:s twitter twitter.com/_sdu
Den 29 september lanserades SDU:s nya 
twitter för första gången. Där skriver såväl 
styrelseledamöter, tjänstemän, arbetsgrupper 
korta inlägg om diverse saker.

Information
DHB:s informationshelg 15 november i 
Södertälje
Två representanter från SDU deltog på 
DHB:s informationshelg om ungdomar 
efter gymnasiet samt berättade om SDU:s 
verksamhet.
Jenny Nilsson och Kristofer Carlsson

Information om SDU på föräldradagen 
10 november i Örebro
Johanna Treffenberg
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Lägerverksamhet

Nordiskt barnläger
I Malmåsen, Finland under den 29 juni-4 juli 
deltog 10 svenska deltagare och två ledare, 
Johanna Carlsson och Petra Örlegård från 
Sverige. Även var Norges och Finlands grupp 
med under lägret. Barnen fick bland annat 
prova på äventyrsbanan, bada en massa, gå 
på bastu, åka på vatten rutschbanan (som var 
väldigt populärt hos de flesta barnen), paddla 
kanot, gå på skattjakt och en dag åkte vi även 
till ett badland, Serena, i Helsingfors. Signmark-
Marko kom på besök och lärde barn att 
sjunga rap på teckenpråk. Varje kväll var det 
tema från varje land, där lika länder turades 
om att ha ansvar för kvällarnas program. 

kUrs- och lägerverksAMhet

Kursverksamhet

Personalutbildning 
Den traditionella personalutbildningen 
genomfördes den 8-10 maj i Finnåker för 
blivande ledare till sommarens lägee. I 
år var det tredje gången UH var med på 
personalutbildningen. Totalt var vi 27 deltagare, 
varav 9 deltagare från SDU, plus två tolkar. 
Under helgen hölls det av föreläsningar 
om bl.a. neuropsykologiska störningar, 
konflikthantering och ledarskap av Friends. 
Deltagare fick också lära sig olika övningar 
som bl.a. första hjälpen och samt olika typer av 
skador och olycksfall under ledning av Röda 
Korset.

Kursdeltagare på personalutbildningen i Finnå-
ker Svenska gruppen i Malmåsen, Finland
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EUDY juniorläger
Den 3-10 augusti, Malmåsen, Finland var 
44 deltagare och 10 ledare från 20 länder 
varav tre svenska ungdomar och svensk 
ledare, Henrik Sundqvist med på lägret. Varje 
morgon samlas alla vid flaggstången för 
upphissning av flaggan samt morgongympa. 
Under veckan bestod det av olika aktiviteter, 
dagutflykt, teambuildning. Även workshop 
med Marko från Signmark och föreläste. Även 
fick deltagare prova på att sjunga rap på 
teckenspråk.

Ridläger
Den 19-26 juli på Lockenkils ridskola i Nora 
deltog fjorton ungdomar tillsammans med 
föreståndare Malin Hidborn, två ledare Jenny 
Nilsson, Charlotte Johansson och praktikant, 
Lisa Öh, som förgyllde dagarna med ridning. 
Veckan ägnades åt ridning och teorilektioner. 
Mitten under veckan åkte de på en dagsutflykt 
till det uppskattade Parken Zoo i Eskilstuna. 
Lägret avslutades med uppvisning. Föräldrarna 
fick då vara med på plats och se hur 
ungdomarna klarade av uppvisningen.

WFDYS juniorläger
I Ål folkhögskola under 2-9 augusti samlades 
drygt 80 personer från hela länder. Svenska 
gruppen bestod av två killar och Malin 
Johansson. Under veckans programmet hölls 
det bl.a. teambuilding, föreläsningar och 
workshop. Det tog upp olika tema: Deafhood, 
döva ungdomars framtid. Även informerade 
WFDYS styrelse om sin organisation och sitt 
arbete. Även dagutflykt till en björkpark. Under 
lediga tid passades de att bada i inomhus 
pool. 

Svenska gruppen i Ål, Norge med arrangören

Lägerdeltagare från europa i Malmåsen, Fin-
landHästintresserade deltagare
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Internationellt

Dövas Nordiska Ungdomsråd
Under året var Sverige ordförandeland för 
DNUR, ett uppdrag som sträcker sig fram till 
sommaren 2010. Som ordförandeland har 
Sverige en sammankallande funktion och 
ansvarar för mötena. Under 2009 har det varit 
två möten; 20 mars i Helsingfors, Finland och 
2-4 Oktober Köpenhamn, Danmark.

Helsingfors, Finland, 20 mars 
Mötet tog bland annat upp om kommande 
läger och om den nordiska seminariet som 
DNR planerade att hålla under 2009, men 
som förflyttades till 2010. Vi diskuterade också 
om den första nordiskt ungdomsseminarium 
som hölls dagarna efter DNUR mötet. Stor del 
av mötestiden togs till för att förbereda för 
seminariet.
Henrik Sundqvist

Köpenhamn, Danmark, 2-4 Oktober
SDU deltog på mötet i och det tog upp hur 
vi kan förbättra vårt samarbete i Norden. Vi 
diskuterade också om hur vi kan öka våra 
nordiska teckenspråks status. På mötet kom ett 
projektförslag från Danmark om språkkultur 
utbyte. Det är något vi alla kan utveckla 
iden om att börja samarbeta med andra 
ungdomsförbund i andra länder och ge de 
ungdomar en möjlighet att öka språkkunskaper 
inom Norden. Som avslutning på mötet 
lyssnade vi på föreläsning om Deafhood. 
Julia Kankkonen och Jerry Harrysson

InternAtIonellt

DNUR:s nordiskt dövas 
ungdomsseminarium, 
Helgen 20-22 mars, Helsingfors, Finland,
Åtta ungdomar åkte för SDU:s räkning. 
Alla från nordiska länder samlades på 
fredagskvällen och umgicks och lärde 
känna varandra. På lördagen var det dags 
för seminariet. Liisa Kauppinen föreläste om 
FN:s konvention om rättigheter för människor 
med funktionsnedsättning. Maria Kaisa Aula, 
Finlands barnombudsman föreläste om FN:s 
barnkonvention. Vi hann med diskussioner 
också. På söndagen kom det Outi Toura som 
höll i workshop om DNUR:s framtid, Nordens 
dövas framtid, hur ska man locka barn med 
CI till läger bland annat. Sen föreläste Henrik 
Sundqvist från SDU om elevrådets betydelse.

European Union of the Deaf Youth
Jenny Nilsson från Sverige har under året 
suttit med i EUDY:s styrelse som ordförande. 
EUDY:s styrelse har haft fyra möten på olika 
platser i Europa: Castberggård, Danmark; 
Prag, Tjeckien; Malmåsen, Finland; och Bryssel, 
Belgien. EUDY:s styrelse deltog på EUDY:s 
juniorläger i Malmåsen, Finland.
Jenny Nilsson

EUDY Youth General Assembly
Två representanter från SDU deltog på 
EUDY:s generalförsamling den 1-4 oktober 
i Amsterdam, Nederländerna. Förutom att 
Jenny Nilsson valdes som ordförande, blev 
även Sven-Emil Karmgård invald i EUDY:s nya 
revisionskommitté.
Sven-Emil Karmgård och Kristofer Carlsson

Ungdomsseminiarumets svenska deltagare

DNUR:s representanter från nordiska länder
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Johanna Treffenberg
Styrelseledamot

Jerry Harrysson
Styrelseledamot 

Jonny Dufvenberg
Styrelseledamot

Kristofer Carlsson 
Styrelseledamot

Julia Kankkonen
Styrelseledamot

Jenny Nilsson
Styrelseledamot

SLUTORD

Sveriges Dövas Ungdomsförbunds styrelse vill rikta ett stort tack till alla som under året, på olika sätt, gjort 
insatser för ungdomsförbundet.
 
SDU vill tacka SDR:s Testaments- och donationsstiftelse och Arvsfonden för det stöd som vi fått till 
projektverksamheten.

Vi vill tacka våra bidragsgivare som gör det möjligt att genomföra vår lägerverksamhet för alla 
teckenspråkiga döva, hörselskadade och hörande.

Tack till följande fonder:
Byggmästare Axel Alms Stiftelse, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, 
Prins Carl Gustafs Stiftelse, Radiohjälpen, Sunnerdahls minnesfond och Kungliga Sällskapet Pro Patria.

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 organisation 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 5 februari 2010

Henrik Sundqvist
Förbundsordförande
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Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Förmansvägen 2, 6 tr

117 43 Stockholm

E-post:  sdu@sdrf.se

Texttelefonnr: 08-442 14 95
Faxnr: 08-442 14 97

Hemsida: www.s-d-u.se
Blogg: www.s-d-u.se/blogg


