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- Riksförbundet för barn med cochlea implantat
- Dövblind Ungdom
- Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
- Dövas Nordiska Ungdomsråd
- European Union of the Deaf
- European Union of the Deaf Youth
- Förbundet Sveriges Dövblinda
- Hörselskadades Riksförbund
- Handikappförbundens samarbetsorgan
- Kooperationens Förhandlingsorganisation
- Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
- Ordförandegruppen (består av förbundsordföranden och tjänstemän
från Barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDUF och UH)
- Riksgymnasiet för döva/Riksgymnasiet för hörselskadade
- Svenska Dövidrottsförbundet
- Sveriges Dövas Riksförbund
- Sveriges Dövas Ungdomsförbund
- Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening
- Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
- Specialpedagogiska institutet
- Specialskolemyndigheten
- Specialpedagogiska skolmyndigheten
- Tolk- och översättarinstitutet
- Unga Hörselskadade
- Unga Synskadade
- Vuxendöva i Sverige
- World Federation of the Deaf Youth Section
- World Federation of the Deaf

Innehållsförteckning och Appendix
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inledning

År 2012 är till ända och världen gick inte under – tur är väl det för 2013 ser ut att bli ett riktigt
spännande år!
Från att tidigare ha haft två heltidsanställda hade vi i början av året enbart en heltidsanställd till följd
av minskade ekonomiska resurser. Under året genomförde vi en omorganisation, och våra tidigare
två tjänster blev till en: ungdomskonsulent med ansvar för både intressepolitik och administration.
Vi anställde Florian Tirnovan och är glada över att han vill arbeta hos oss!
Vår administratör Marika Norrgrann slutade efter 12 år hos förbundet – ett stort tack till dig för allt du
gjort för SDUF under åren!
Den statliga utredningen om RGD/H blev klar och vi i SDUF lämnade remissvar med våra
synpunkter.
Vi deltog i årets Almedalsvecka, där vi framgångsrikt väckte frågan om ”Kultur på (o)lika villkor”. Vi
har varit aktiva inom NUFT, projektet en stärkt röst.
2012 var också året då vi gick med i Torsdagsaktionen. Flera funktionsnedsättningsorganisationer
deltar i aktionen. Varje torsdagsmorgon samlas vi utan Rosenbad för att markera att det nu (i
skrivande stund) har gått 804 dagar sedan remisstiden för förslaget att bristande tillgänglighet ska
klassas som diskriminering gick ut – och det saknas fortfarande ett konkret lagförslag! Låt oss hoppas
att 2013 blir året då Torsdagsaktionen inte längre behöver utföras.
Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar, arbetsgrupper, ungdomsklubbar, samarbetsorganisationer,
och aktiva inom förbundet för era insatser under året! Utan ert stöd och engagemang skulle vi inte
ha kunnat genomföra allt som vi har gjort!

Malin Johansson
Förbundsordförande
Sveriges Dövas Ungdomförbund

Inledning
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SDUF:s ändamål

Om SDUF
SDUF bildades 8 oktober 1966 i Stockholm. 1974
vilade förbundet och den 27-28 november 1976
tog Sveriges Dövas Riksförbund initiativ och
bildade Sveriges Dövas Ungdomsråd. 1 juli 1994
blev ungdomsrådet självständigt från Sveriges
Dövas Riksförbund (SDR) och bytte då tillbaka
till det nuvarande namnet.
Efter förbundstämman 2012 har SDU bytt sin
förkortning till SDUF.
SDUF utövar central verksamhet för medlemmar
mellan 6-30 år.
SDUF är redovisningsskyldig gentemot
Ungdomsstyrelsen och andra bidragsgivare.
SDUF är medlem hos Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer (LSU) och Sveriges
Dövhistoriska Sällskap (SDHS) samt European
Union of the Deaf Youth (EUDY) och World
Federation of the Deaf Youth Section (WFDYS).
SDUF är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund
(SDR) och Riksteatern/Tyst teater.

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.

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

Medlemsantal
Totalt antal medlemmar i åldern 6 - 30 år i SDUF
(och SDR).

Sveriges Dövas Ungdomsråd
1977-1994

År 2012 - 705 (888)
År 2011 – 672 (872)
År 2010 – 671 (889)
År 2009 – 571 (899)
År 2008 - 947
År 2007 - 1061
Siffrorna inom parentes anger åldersgruppen 25-30.
Det för att specifera våra siffror till Ungdomstyrelsens
statsbidrag som bara avser de som är mellan 6-25
år.

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
november 1994 -2012

Lokala
ungdomsorganisationer
Lokala ungdomsorganisationer
Aktiva lokala ungdomsorganisationer
som är anslutna till SDUF och har lämnat in
verksamhetsberättelser för år 2011:

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
april 2012-
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• Göteborgs Teckenspråkiga
Ungdomsklubb(GTU)
• Skånes Dövas Ungdomsråd (SKUR)
• Stockholms Dövas Ungdomsråd, (SDUR)
• Ungdomsföreningen Viljan, Vänersborg (UF
Viljan)

OM SDUF, SDUF:s ändamål, Medlemsantal och Lokala ungdomsorganisationer
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Organisation
Förbundsstyrelsen
Före förbundsstämman:
Förbundsordförande:
Henrik Sundqvist, Stockholm/Örebro

Efter förbundsstämman:
Förbundsordförande:
Malin Johansson, Stockholm/Malmö

Ledamöter:
Jenny Nilsson, Örebro/Stockholm
Robert Näsman, Stockholm
Nicholas Winberg, Göteborg
Florian Tirnovan, Stockholm
Charlotta Sjölander, Linköping
Isabella Hagnell, Malmö/Örebro

Ledamöter:
Isabella Hagnell, Örebro/Stockholm
Nicholas Winberg, Göteborg
Charlotta Sjölander, Göteborg
Malin Beckman, Vänersborg
Julia Gezelius, Örebro (t.om 10/11-12)
Florian Tirnovan, Stockholm (to.m 10/11-12)
Charlotta Digerstam , Leksand (fr.om 10/11-12)

Styrelsen har haft fyra ordinarie och
ett konstituerande styrelsemöten efter
förbundsstämman, Styrelsen har även använt
First Class för diskussion och beslut.

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 före förbundsstämman:
Arbetsutskottet efter förbundsstämman:
Ordförande: Henrik Sundqvist
Vice ordförande: Jenny Nilsson
Ledamot: Robert Näsman
Suppleant: Nicholas Winberg
Arbetsutskottet har inte haft något möte före
förbundsstämman.

Bakre raden:
Malin Beckman, Charlotta Sjölander, Nicholas
Winberg.
Främre raden: Malin Johansson, Isabella
Hagnell, Charlotta Digerstam

Arbetsutskottet efter förbundsstämman:
Förbundsstyrelsen 2011-2012

Ordförande: 		
Vice ordförande:
Ledamot: 		

Malin Johansson
Nicholas Winberg
Isabella Hagnell

Arbetsutskottet har inte haft något möte efter
förbundsstämman.

Organisation
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Ansvarsområden efter förbundsstämman

Västanviks folkhögskolas styrelse

Verksamhetsplanen
Verksamhetsberättelsen
Intressepolitiska frågor

Charlotta Sjölander styrelseledamot
AU Suppleant
Barnplantorna
HRF
Tillgänglighetsfrågor RGD/RGH
DNUR (1)
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Alla i förbundsstyrelsen har gemensamt ansvar
för:

Malin Johansson, förbundsordförande
Firmatecknare
AU
Samrådsgrupp SDUF+SDR
SDR styrelsemöte (1)
Ordförandegruppens träff (1)
Medlemshantering
Organisationsfrågor
Internationella gruppen
LSU
UH
FSDB
EUDY (1)
Skånes Dövas Ungdomsklubb
Östervångsskolans elevråd
Nicholas Winberg, vice ordförande
Firmatecknare
AU
Samrådsgrupp SDUF+SDR
SDR styrelsemöte (2)
Ordförandegruppens träff (2)
Unga informatörer
Västanviks folkhögskola
SDI & SDI Ungdom
UF Viljan
Vänerskolans elevråd
Kristinaskolan
Norrlands Ungdomsklubb

Malin Beckman, styrelseledamot
DHB
DBU
Teaterhögskolan
Riksteatern / Tyst Teater
Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
Kannebäcksskolans elevråd
Charlotta Digerstam, styrelseledamot
Lägergruppen
Internationella gruppen
SPSM
Stockholms Dövas Ungdomsråd
Manillaksolans elevråd
UK Kungsängsliljan

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

Isabella Hagnell, ekonomiansvarig
Firmatecknare
AU
Lägergruppen
Ungdomsstyrelsen
Nätverket Unga för Tillgänglighet
HSO & Lika Unika
RGD/RGH elevråd
Örebro Dövas Ungdomsklubb
Birgittaskolans elevråd
SPSM:s skolråd
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Personal på SDUF

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

Marika Norrgrann
Administratör
T.om 4 november 2012

Adjungerade tjänstemän:

Adjungerade vid styrelse- och AUsammanträden har varit SDUF:s tjänstemän.
Marika Norrgrann och Florian Tirnovan.

Styrelsearbetet:

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

Firmatecknare:

Malin Johansson, Nicholas Winberg och
Isabella Hagnell

Revisorer:
Florian Tirnovan
Ungdomskonsulent
Fr.o,m 1 oktober 2012

Auktoriserad revisor
Thomas Lind, Öhrlings, Coopers & Lybrand
Förtroendevald revisor
Hanna Cederström
Förtroendevald revisorssuppleant
Joakim Hagelin- Adeby

Samrådsgrupp:

SDUF 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.

Riksarkivet

SDUFs 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 SDUFs
kansli, gjort i ordning materialet bestående av
bl.a. protokoll, handlingar, fotografier m.m. Nu
är dessa handlingarna förvarade på Riksarkivet
i Arninge.

Organisation
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SDUF:s ad hoc-grupper

Efter förbundsstämman:

Styrelsen och tjänstemännen har bildat några
ad hoc-grupper (tillfälliga arbetsgrupper)
under året:

• Almedalen
Charlotta Sjölander och Nicholas Winberg

Före förbundsstämman:

• Konferens för ungdomsklubbar
Styrelsen och Florian Tirnovan

• Dövas dag
Florian Tirnovan, Nicholas Winberg och Henrik
Sundqvist

• Skolturné
Charlotta Digerstam, Malin Johansson och
Florian Tirnovan

• Almedalen
Henrik Sundqvist, Nicholas Winberg och Jenny Ek

• Dövas Dag
Malin Beckman och Julia Gezelius

• Dövstudier
Julia Kankkonen och Jenny Nilsson
• Framtidens gymnasieskola
Henrik Sundqvist och Florian Tirnovan
• Hemsidegruppen
Robert Näsman och Florian Tirnovan
• Kommunikationsgruppen
Nicholas Winberg, Robert Näsman och Florian
Tirnovan
• Handlingsprogram 2011-2015
Arbetsmarknad, kultur & fritid, medlemmar &
ungdomsklubbar, tolk
Nicholas Winberg, Isabella Hagnell och Florian
Tirnovan
• Handlingsprogram 2011-2015
Utbildning, sociala frågor, medlemmar &
ungdomsklubbar, teckenspråk
Jenny Nilsson, Robert Näsman och Charlotta
Sjölander
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Valberedningen

Arbetsgrupper

Före förbundsstämman:

SDUF har under året haft följande
arbetsgrupper:

Ordförande:
Johanna Carlsson, Stockholm

• Lägergruppen
• Internationella gruppen

Ledamöter:
Viktor Jäderlund, Malmö
Isabel Engwall, Stockholm
Mimmi Granat, Göteborg

Lägergruppen

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

Efter förbundsstämman:
Ordförande:
Johanna Carlsson, Stockholm
Ledamöter:
Isabel Engwall, Stockholm
Mimmi Granat, Göteborg

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

Lägergruppen har hittills haft två möten.
Diskussioner och beslut har även förts och
tagits i lägergruppens grupp på FC och även
i whatsapp. Lägergruppen planerade och
genomförde olika läger under sommaren.
Barnläger (6-12 år), ridläger (9-17 år), nordiskt
ungdomsläger NUL (18-30 år) och nordiskt
juniorläger (13-17). Under året har lägergruppen
planerat och genomfört en personalutbildning
i Örebro.
Sammankallare:
Isabella Hagnell, Örebro/Stockholm
Ledamöter:
Ellinor Persson, Örebro/Stockholm
Johanna Treffenberg, Göteborg
Charlotta Digerstam, Leksand

Internationella gruppen
Sammankallare:
Malin Johansson
Ledamöter:
Charlotta Digerstam
Jenny Nilsson

Organisation
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Intressepolitik
Almedalen
Under vecka 27 ägde Almedalsveckan
rum på Gotland. Det är en stor mötesplats
för bland annat politiker, tjänstemän och
intresseorganisationer. SDUF hade glädjen
att låta fyra personer åka och vi var Mimmi
Granat, Julia Gezelius, Charlotta Sjölander och
Nicholas Winberg.
Vi var på plats tillsammans med några andra
hörsel- och intresseorganisationer som SDR,
FSDB, DBU, DHB, VIS och WeSign.
Tillsammans hade vi en gemensam kampanj
med slogan ”Kultur på (o)lika villkor” där vi
lobbade för kultur i samhället på våra villkor,
inte på samhällets villkor. Det drog till sig en
stor uppmärksamhet på ön. Nytt för i år var
att vi från hörselorganisationerna ordnade
ett par seminarier där vi hade fokus på
arbetsmarknaden för döva och kultur för alla.
På det förstnämnda diskuterades det om
arbetsmarknaden för döva där Maria Norberg
var på plats och presenterade lite om projektet
Påjobbet.nu. I panelen satt bland annat LO
basen Karl-Petter Thorwaldsson och chefen för
avdelningen rehabilitering till arbete, Henrietta
Stein.
Ett var den hyllade Visukalen Fame som visades
i Örebro under våren. På seminariets panel
deltog bland annat tre riksdagsledamöter från
kulturutskottet.
En annan anledning till att denna fantastiska
Almedalsvecka fick en stor uppmärksamhet var
tack vare vår storsatsning inom kommunikation
där vi bland annat använde oss av vår blogg
och twitter. SDUFs Charlotta Sjölander la ned
mycket tid och kraft på att rapportara allt som
hände på ön via bloggen. Stor eloge till henne,
utan henne skulle vi inte haft bra kanaler ut
från ön och vi kan vara stolta över att SDUF
har synts väldigt mycket tillsammans med
andra hörselorganisationer vi samarbetade
med. Sist vill vi tacka alla som deltog på årets
Almedalsvecka med hopp om en ny succé
nästa sommar.

Julia Gezelius ställer Centerpartiets partiledare Annie Lööf mot väggen efter
partiledardebatten då det inte var textad och att teckenspråkstolkarna inte
syntes i tvrutan hos folket hemma.

David Lega, författare och politiker med Mimmi
Granat (t.v) och Nicholas Winberg (t.h) under
Almedalsveckan.
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Intressepolitik med
andra organisationer
Ordförandegruppen

SDUF är med i ordförandegruppen som
består av ordförande samt tjänstemän från
Barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR,
SDUF, VIS och UH. På mötena diskuteras
bl.a. intressepolitiska frågor och skolfrågor.
Sammanträden har skett vid fyra tillfällen under
året.
OG-Möte
21 maj
Malin Johansson

SPSM:s nationella skolrådsmöte
26 september, Vänersborg
Jenny Ek
SPSM:s nationella skolrådsmöte
29 november, HRF lokal, Stockholm
Florian Tirnovan

Torsdagsaktionen

SDUF samarbetar med tio andra
handikappförbund för att otillgänglighet
ska klassas som diskriminering. Vi står
utanför Rosenbad där regeringen har
sina sammanträden och delar ut flygblad
varje torsdagmorgon 08.00-09.00. Vi
kommer närvara där tills det blir lag på att
otillgänglighet är diskriminering!

OG-Möte
18 september
Malin Johansson & Florian Tirnovan
OG-Möte
29 november
Malin Johansson

SDR:s styrelsesammanträden

SDUF följer SDR:s arbete genom att alltid
ha en representant närvarande på deras
styrelsesammanträden. SDUF:s representant är
ordförande alternativt vice ordförande.
SDR Styrelsemöte
25 maj
Malin Johansson
SDR Styrelsemöte
13 september
Malin Johansson

En Stärkt Röst

Det är ett projekt med medel från Allmänna
Arvsfonden som samlar åtta av de största
ungdomförbunden för personer med
funktionsnedsättning. Målet med projektet är
att stärka organisationerna, utbyta erfarenhet,
tips och råd samt för ett bättre samarbete.
Projektet har en styrgrupp som möts fyra
gånger per år.

Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM)

SDUF 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.
Jenny Ek, Florian Tirnovan
SPSM:s nationella skolrådsmöte
14 mars, Campus Konradsberg, Stockholm
Jenny Ek
SPSM:s nationella skolrådsmöte
22 maj, Campus Konradsberg, Stockholm
Jenny Ek

intressepolitik med andra organisationer

En Stärkt Röst styrgruppsmöte
8-9 september, Rörelsehindrade Kansli
Stockholm
Julia Gezelius
Ekonominätverksträff
11 oktober, US kansli, Stockholm
Florian Tirnovan
En Stärkt Röst Styrgruppsmöte
24-25 november, Stockholm
Charlotta Digerstam
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Övrig representation
SDR forskningskonferens
31 maj, Närlingslivet Hus, Stockholm
Malin Johansson
SDR Förbundsmöte
1-3 juni, Scandic Hotel, Örebro
Malin Johansson
Andra träffen med LSU:s arbete med den
ungdomspolitiska propisitionen
18 september, Sensus Studieförbund, Stockholm
Florian Tirnovan
Åsbackaskolans flytt
24 september, Campus Konradsberg, Stockholm
Florian Tirnovan
Remissmöte Sänkta Trösklar
24 september ABF-huset, Stockholm
Julia Gezelius
DNUR möte + seminarium
29 september - 3 oktober i Nuuk, Grönland
Florian Tirnovan
Fame Visukalen premiär
5 maj, Örebro Teater, Örebro
Isabella Hagnell
DHB:s årsmöte
12 maj, Örebro Slott, Örebro
Isabella Hagnell
Möte med ungdomstyrelsen
14 juni, Ungdomstyrelsens kontor, Stockholm
Isabella Hagnell & Marika Norrgrann
NUFT-möte
27 september, SCUF:s lokal, Stockholm
Isabella Hagnell
SDF Motionskväll
3 oktober, Dövas Hus, Stockholm
Florian Tirnovan
Tolktjänstutredningen - arbetsgrupp
22 oktober, HRFs Kansli, Stockholm
Isabella Hagnell
UR Public Service dagen
5 oktober, Tekniska Museet, Stockholm
Florian Tirnovan
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WeSign frukostmöte
17 oktober, ABF-huset, Stockholm
Florian Tirnovan
LSU årsmöte
17-18 november, Globala Gymnasiet, Stockholm
Malin Johansson
Kvinnoseminariet
22 november, Conventum, Örebro
Isabella Hagnell
Ungdomklubbskonferens
9-11 november, Å5, Örebro
Charlotta Sjölander, Malin Johansson, Niocholas
Winberg, Malin Beckman, Isabella Hagnell, Florian
Tirnovan
Projektförslagsmöte med WFDYS & MyRight
12 november, MyRight lokal, Stockholm
Florian Tirnovan
Almedalens möte
22 novevember, SDR kansli, Stockholm
Florian Tirnovan
Ungdomstyrelsens Rikskonferens
28-29 november, Conference Center, Stockholm
Charlotta Digerstam & Florian Tirnovan
SDR:s framtidsseminarium
24-26 november, Västanviks Folkhögskola, Leksand
Glenn Aronsson, Juni Sowell, Isabella Hagnell
GTU extra årsmöte
30 november, Järntorget, Göteborg
Charlotta Sjölander
HSO 70årsjubileum
2 december, World Trade Center, Stockholm
Nicholas Winberg
WeSign Frukostmöte
5 december, ABF-huset, Stockholm
Florian Tirnovan
DOs dialogmöte om åldersdiskriminering
11 december, DOs lokal, Stockholm
Florian Tirnovan
Dialogmöte om funktionshinderspolitiken
14 december, Handisam:s lokal, Stockholm
Florian Tirnovan
NUFT:S processdag
8 december, Unga Rörelsehindrade Kansli,
Stockholm
Isabella Hagnell & Nicholas Winberg

Övrig representation
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Övrig verksamhet

Projekt

Elevrådskurs

Dövstudie

SDUF brukar årligen utbilda elevråden i
dövskolor hur en ordförande, sekretare ska
agera.
Nicholas Winberg från SDUF styrelsen var
på SPSM elevrådsträff på Vänerskolan, den
25 september där Nicholas undervisade i
elevrådskunskap till 11 elever från fem SPSMskolor om hur man hanterade rollerna som
ordförande och sekreterare. Eleverna fick
prova på mötesfunktion genom rollspel. Även
mötesteknik lärs ut, det är ett
mycket uppskattat inslag hos elevråden.
Elevrådskurs
25 september, Vänerskolan, Vänersborg
Nicholas Winberg

Dövas dag

14-15 september, Münchenbryggeriet,
Stockholm
Malin Beckman & Julia Gezelius

Malin Beckman och Malin Johansson
uppvaktade SDUR på deras 75årsdag på
fredagskvällen.
På lördagen var det dags för Dövas Dag,
Malin Beckman och Julia Gezelius delade
ut enkätundersökningar till ungdomar.
Enkäten innehöll frågor om relationen mellan
medlemmar och SDUF. Känner de till SDUF? Vad
vill de ha ut av SDUF? var några av frågorna.
SDUF kommer ta med sig svaren från
medlemmarna och se över hur man kan
förbättra på relationen mellan SDUF och
medlemmarna framöver.
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Jenny Nilsson och Julia Kankkonen satt i
styrelsen och knåpade fram denna idé
tillsammans med SDUF styrelse.
Ekonomin förändrades, statsbidraget
minskades och SDUF hade ingen resurs
längre, SDR fick ta över idén och ta hand om
processen. I december beviljade Arvsfonden
medel till projektidén, ”Dövstudier för alla”.
SDUF står med som medsökande.

En Stärkt Röst

SDUF med andra sju organisationer (Unga
rörelsehindrade, Svenska CeliakiUngdomsförbundet, Unga Reumatiker, Unga
Allergiker, Unga Hörselskadade,
Ungdom för social hälsa och Unga
Synskadade) har beviljats medel från
Allmänna Arvsfonden i maj 2011 för att driva
projektet och projektets syfte är
att på sikt öka unga personer med
funktionsnedsättnings inflytande i
samhället och projektet kommer drivas i tre år.
Projektet är inne på sitt tredje år nu och vi SDUF
har nu en dialog med andra ungdomsförbund
om vad som kommer bli av med projektet när
det avslutas.

Tillgänglighet genom teckenspråk

SDR tillsammans med SDUF fick beviljat
projektmedel av Allmänna Arvsfonden
till tvåårigt projekt med start 1 augusti 2010.
Syftet med projektet är att
dövföreningar, ungdomsklubbar, medlemmar
och andra döva och
hörselskadade ska få kunskap om FNkonvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och dess innehåll
samt att kunna tolka artiklarna. Projektet
avslutas under 2013 och har planer på
seminarium med dövföreningar och
ungdomsklubbar i fyra olika regioner innan
projektets avslut.
och använda detta i intressepolitiska arbetet
på lokalt och regionalt nivå.
SDUF har en plats i projektets styrgrupp.
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Konferensverksamhet
SDUF:s förbundsstämma
Under helgen den 20-22 april hade
Sveriges Dövas Ungdomsförbund sin årliga
förbundsstämma. Stämman var denna gång
belägen mitt ute i de värmländska skogarna,
på en mycket mysig lägergård tillhörande
scouterna, Ransbergs herrgård. Stället
hade mycket gamla anor och vi fick även
återuppleva det gamla goda 90-talet, när
täckningen till mobilerna inte räckte till.
Stämman hade 42 pigga deltagare som kom
med vässade argument och kloka tankar kring
förbundets utveckling. Det blev bland annat en
het debatt angående vår förkortning. Skulle vi
behålla SDU eller byta till SDUF? Flera motioner
har kommit till styrelsen och bett om en ändring
av vår förkortning, på grund av att man inte
vill förknippas med Sverigedemokraternas
ungdomsförbund, som har samma förkortning.
Detta har hänt vid ett flertal tillfällen, bland
annat i sociala medier såsom Twitter. Styrelsen
lyssnade, lade en proposition och denna
röstades igenom på stämman. Nu är vår
förkortning SDUF.
Därmed har vi en ny adress till vår hemsida:
www.sduf.se. Här kan du följa allt som händer
inom förbundet. Du kan även följa oss på
Facebook, genom att GILLA vår sida: Sveriges
Dövas Ungdomsförbund eller följa oss på
Twitter: _SDUF.
En annan stor händelse under helgen var att
vår ordförande Henrik Sundqvist avgick efter
hela tio (10!!!) år inom styrelsen. Efterträdde
som ordförande gör Malin Johansson, från
Stockholm.

Mötesordförande Mona Riis med
årets mötesklubba: renhjorn

Bordtennis, frisbeegolf och klättring erbjöds, efter en lång dag sittandes behöver
man röra på benen!

Vi ser fram emot ett fortsätta utveckla vår
organisation, påverka beslutsfattare och ha
många roliga läger för våra ungdomar.

Stämmodeltagare på Ransberg herrgård.
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Årets utmärkelse

Malin Johansson var ett hett namn under stämman, då hon även vann det prestigefyllda
priset ÅRETS UTMÄRKELSE. Vi vill tacka och uppmärksamma Malins fantastiska insatser som
Sveriges ungdomsdelegat år 2011, utsedd av LSU, då hon var den första att hålla tal i FN:s
generalförsamling på svenskt teckenspråk. Malins tal rev ned stora applåder och handlade
om personer med funktionsnedsättnings rättigheter samt ungdomars inflytande.
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Ungdomklubbskonferens & extra
förbundsstämma
På grund utav ekonomiska skäl har vår
Ungdomsklubbskonferens legat på is i
ett bra tag. Men efter att ha sett över
ekonomin insåg vi att pengarna räckte till
en konferens i år. Helgen 9-11
november var det då dags för årets
konferens och alla sex ungdomsklubbar var
representerade,
Lördagsmorgonen börjades med en extra
förbundstämma då Florian Tirnovan slutat
som styrelseledamot och istället börjat som
ungdomskonsulent. Charlotta Digerstam
valdes in i styrelsen.
Efter det var det dags för Henrik Sundqvists
föreläsning om relationen mellan
moderföreningen och ungdomsklubben.
Även En Stärkt Röst var
med och pratade bland annat om hur de
lokala och regionala ungdomsklubbarna
kan samarbeta med projektets andra
förbund. Johanna Treffenberg avslutade
med ”arbetsuppgifter inom styrelsen +
arbetsgruppen”. På söndagen var det
öppen diskussion och det uppskattades
verkligen av deltagarna.

Informationsverksamhet
UNG - sidorna

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

SDRF First Class (SDR FC)

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

SDUF:s hemsida www.sduf.se

På hemsidan finns det information om SDUF:s
organisation, verksamhet och aktuella nyheter.

SDUF:s blogg www.s-d-u.se/blogg

Där skriver såväl styrelseledamöter, tjänstemän,
arbetsgrupper, medlemmar och andra
berörda personer inlägg om diverse saker.

SDUF:s twitter twitter.com/_SDUF

Där skriver såväl styrelseledamöter, tjänstemän,
arbetsgrupper korta inlägg om diverse saker.

SDUF:s Facebooksida

En stor grupp av våra medlemmar använder
Facebook, därför har SDUF en sida som
uppdateras dagligen med information och
bilder såsom intressepolitiskt arbete, vår
lägerverksamhet och fler andra vrksamhet.

Helgens alla konferensdeltagare.

~
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Kursverksamhet

Lägerverksamhet

Personalutbildning

Nordiskt juniorläger

Lägergruppen planerade två sommarläger
för barn och ungdomar mellan 7-17 år samt
deltagande i några läger utanför Sverige.
Båda de två lägren, barnläger på Solhem på
Björkö nära Göteborg och ridläger i Kumla,
genomfördes. Sverige skickade deltagare till
nordiskt juniorläger i Danmark och nordiskt
ungdomsläger i Norge. Planen var också att
genomföra språkresa till USA men resan fick
ställas in pga fel datum vilket medförde att få
anmälde sig.
Inför varje lägersommar har vi en helg då
alla som ska jobba på någon av våra läger
samlas för utbildning och planering. Den här
gången blev det i Örebro i Dövas Förening i
Örebros lokal på Ånstagatan. Under helgen
hade vi bland annat konflikthantering med
Torun Persson och hjärt- och lungräddning med
instruktör från Röda Korset. Sen hann vi också
planera, ge varandra tips på olika lekar samt
diskutera olika roller inom gruppen.
Under året har lägergruppen haft två möten
och utöver det har First Class använts för
diskussion och beslut.

i Kolding, Danmark.
Tidigt på morgonen på Bromma flygplats
i Stockholm samlades tre förväntansfulla
deltagare och en ledare för avresa till
Malmö. Resan var lång men långtifrån
tråkigt eftersom vi träffade nya vänner
längs vägen.
Väl framme så installerade vi oss på
rummen, två stora sovrum för deltagarna
plus en liten söt stuga för oss ledare.
Sedan började ice-breaking och lära
känna varandra lekar. Under nordiska
läger brukar varje land få en egen kväll
för valfria aktiviteter, oftast teater och
lekar. Vi i svenska gruppen valde att spela
teater, inspirerad av Bellmanskämt och
några aktiviteter.
Vår kväll slutade inte förrän vid 23 då
deltagarna absolut ville avsluta spelet
”Maffian”. Hela 7 dagar räckte inte för
ungdomarna då det blev gråtfyllt farväl
på Kastrup med flera löften om att ses på
nästa nordiska läger.

Kursdeltagare på personalutbildningen i
Örebro.

Svenska gruppen
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Ridläger

Nordiskt Ungdomsläger

Det var ett gäng förväntansfulla
ridlägerdeltagare som kom till Stall Ekeby
söndagen den 1 juli. När alla gjort sig
hemmastadda visade ridläraren Jenny Grahn
sin mysiga gård och presenterade alla fina
hästarna. Efter det var det provridning.

NUL 2012 hölls i Ål Folkhögskola i Norge,
motsvarande Västanviks folkhögskola i Sverige.
Totalt deltog 114 personer i lägret varav 23 från
Sverige. På första dagen delades vi in i olika
grupper som skulle tävla mot varandra under
hela veckan, gruppen som får flest poäng
vinner hela NUL. Bland annat skulle varje
lagmedlem samlas vid flaggstolpen varje dag
när dagens värdland sjunger nationalsången,
för varje lagmedlem som fattas mister laget
poäng. Folk började springa runt varje morgon
och väcka sina lagmedlemmar för att inte
mista poäng. Det var en bra idé för att få alla
vakna i tid vid varje morgon.

Ridlektionerna under veckan gick bra.
Deltagarna red dressyr, markarbete, hoppning,
uteritter och ett fartfyllt pass med gymkhana.
Dessutom var det två teorilektioner där
deltagarna fick lära sig om löshoppning och
inridning. Alla lektioner leddes på teckenspråk,
då ridläraren Jenny själv är döv. Detta
underlättade mycket och lektionerna flöt på
smidigt.
På måndagen åkte vi iväg till Markebäcks
Gård där de föder upp hästar. Vi gick en
guidad rundtur på gården och fick bland
annat komma in i hagen och hälsa på de små
fölen. Fölen var mycket sällskapliga och lät sig
gärna gosas med! Dessutom visades gårdens
snygga hingstar upp för oss.
På avslutningsdagen visade deltagarna
upp sin ridshow. De hade under veckan fått
i uppgift att planera och träna in ett varsitt
nummer per ridgrupp.
Det har varit en mycket härlig vecka med
mycket sol, hästar, godis och bus! Precis som
det ska vara på ridläger!

Det var en massa aktiviteter under hela veckan,
för det mesta teamwork för att lära känna
gruppen och samarbeta för att lösa problem.
En dag under veckan fick lägerdeltagrana åka
till ett ställe en timme utanför folkhögskolan där
alla fick prova på paintball och forsränning, det
var roligt!
Varje land hade en egen kväll att arrangera
olika aktiviteter som har med landet att göra
och samtidigt reta andra länder för dess kultur,
tex Sverige för sin surströmming.
När det var dags för vår kväll hade vi en
tävling bland annat, vem som åt surströmming
snabbast och det var en del roliga reaktioner
när surströmmingen kom fram, då började de
andra nordiska deltagarna få kväljningar och
grimasera pga den stank som uppkom.

Svenska deltagare
Hästintresserade deltagare

L ägerverksamhet
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Barnläger
Efter några år så var det dags för ett barnläger
för SDUF:s medlemmar och denna gång på
Solhem, Björkö.
Under veckan hette Björkö Skattkammarön då
lägrets tema var pirat. 5 dagar gick alldeles
för fort, vädret var på vår sida under nästan
hela tiden. Då vi, 16 barn och 4 ledarna, var på
Liseberg ösregnade det men det gjorde inget
för då slapp vi stå länge i kö och desto blötare
desto roligare! Sista dagen, vad är piraterna
ute efter egentligen? Skattkistan så klart!
Barnen såg en flaska komma flygande rakt ner
på gräsmattan och i den fanns det en karta
som visade vägen till en stor piratflagga ute på
udden. Där fanns en till karta, raka vägen till
skattkistan. Under dagen lyckades vi ledarna
lura ut barnen och starta ett rejält vattenkrig
som pågick i någon timme.
Ni som var med, kom igen nästa gång! Ni
som inte kunde vara med, var med nästa
gång! Ett läger är minne för livet.
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Internationellt
Dövas Nordiska Ungdomsråd

DNUR är ett tillfälle där ungdomsförbunden
från nordiska länder träffas diskuteras saker som
rör döva ungdomar Norden.
DNUR, Tórshavn, Färöarna, 13-15 april
Florian Tirnovan och Charlotta Sjölander
representerade SDUF under DNURmötet i
huvudstaden Torshavn, Färöarna. Återigen
tog vi upp tolk och körkortsfrågan. Vem ska
få betala för tolken om man bor i Sverige
men pluggar i Finland? Körkortslagarna runt i
Norden är olika och vi strävar efter att det ska
vara lika i alla nordiska länder. Vi skrev klart två
brev och skickade ut det till berörda parter.

DNUR, Nuuk, Grönland, 30-31 oktober
Efter seminariet hade vi DNURmöte och fick
svar på brevet som vi gjorde i Färöarna, vi
besvarade brevet. Olika läger kom också
på tal, vi beslutade också att försöka
anordna ett nordiskt ridläger då efterfrågan
varit stor. Island tog på sig ansvaret men
blev tvungna och ställa in planeringarna
då resursen inte räckte till.
Under mötet i Färöarna pratade vi om
ett nordiskt dövt universitet och alla var
positiva till idén. DNUR skulle skriva ett brev
och skicka till berörda parter och se vart
det leder till.
Vi utvärderdade också nordiska läger som
genomfördes under 2012 och diskuterades
vad kunde ha förbättrats,

Seminarium Nuuk, Grönland, 29-31 oktober
Det finns bara 50 döva varav 15 är ungdomar
på Grönland och transport till varandra är
dyrt då man måste flyga. DNUR och DNR
hade seminarium för situationen i Grönland
med ministrar och viktiga namn i Grönland.
Invånarna fick också berätta deras
erfarenhet. Det var ett riktigt bra seminarium
om situationen.

DNUR och DNR i Nuuk.

SDUF och SDR med invånarna.

~ 19 ~

Internationellt

~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund ~ Verksamhetsberättelse 2012

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Förmansvägen 2, 6 tr
117 43 Stockholm
E-post: SDUF@sdrf.se
Texttelefonnr: 08-442 14 95
Faxnr: 08-442 14 97
Hemsida: www.SDUF.se
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