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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
SDUR  - Stockholms Dövas Ungdomsråd
SHIA   - Svenska Handikapporganisationers Internationella Bistånds-
     förening
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

Appendix
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Inledning

Inledning

Hur ska man egentligen kunna sammanfatta 
hela 365 dagar på en enda sida? Svaret är nog 
att det kanske inte går alls. Men jag ska göra 
ett försök! Under fjolåret har ungdomsklubbar-
nas framtid diskuterats väldigt mycket, men det 
har också varit väldigt svårt att komma fram till 
konkreta åtgärder för att ta upp – och lösa – de 
problem som både vi och våra ungdomsklub-
bar tampas med. Engagemang kan, har vi kon-
staterat, inte beställas uppifrån, utan det måste 
komma från ungdomarna själva. De måste i 
grunden ha en vilja att förändra saker och göra 
det som krävs för att uppnå deras mål!

Ett stort orosmoln på en annars skinande blå him-
mel är helt klart antalet aktiva ungdomsklubbar. 
Vi befinner oss hela tiden på smärtgränsen, hän-
der något med en ungdomsklubb så är risken 
stor att hela ungdomsförbundet försvinner.

Inte bara lokalt engagemang saknas, dessutom 
saknar vi engagerade personer till våra arbets-
grupper. För inte så längesen fanns det fyra-fem 
arbetsgrupper. Nu är vi nere på två arbetsgrup-
per. Det bådar inte gott. Desto fler arbetsgrup-
per, desto bredare verksamhet!

Men vad som varit spännande under 2007 har 
varit det intressepolitiska arbetet, som alltid har 
varit ett mer eller mindre högprioriterat område. 
Bland annat har vi arbetat med att lämna in re-
missvar till tre olika statliga utredningar. Att skriva 
remissvar är ofta mycket tidskrävande men ock-
så väldigt viktigt då det handlar om att kunna 
påverka regering och riksdag på ett formellt 
sätt!

Vad som också varit väldigt spännande under 
det förra året: projektet Fältstudie av RGD/RGH. 
Detta projekt tycker jag är otroligt viktigt, för oss 
inom SDU som arbetar med olika frågor inom 
RGD, men inte minst för våra medlemmar och 
både gamla och nya elever! Resultatet av fält-
studien kommer att betyda mycket för oss och 

ligga som en grund för vårt fortsatta arbete 
med gymnasiefrågorna, bland annat i enlig-
het med motionerna från 2007 års förbunds-
stämma.

Som bekant kom extra många motioner in 
till förbundsstämman och det var riktigt ro-
ligt tyckte hela förbundsstyrelsen! Men att 
arbeta med stämmobesluten har varit svårt. 
Med personella resurser och styrelsens prio-
riteringar som ett par faktorer har arbetet 
med de bifallna motionerna varit lite låg-
prioriterade under året som gått. Några har 
vi hunnit med, några andra inte. Vi kommer 
givetvis att fortsätta arbetet under styrelsens 
nästkommande arbetsår och slutföra vårt 
uppdrag på bästa sätt.

Det är en alltmer globaliserad värld som vi le-
ver i, som speglas även inom SDU. 
Vi har skickat svenska delegater till general-
församlingarna för EUDY respektive WFDYS. 
Särskilt den andra församlingen var mycket 
spännande, världens döva ungdomar sam-
las ju bara vart fjärde år! Arbetet inom Dövas 
Nordiska Ungdomsråd fortgår också under 
svenskt ordförandeskap. Vi bör utveckla och 
förfina vårt internationella samarbete ytterli-
gare, för att använda det fina kontaktnätver-
ket på bästa sätt och få nya samarbetspart-
ners i spännande internationella projekt!

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 
samtliga personer som varit med och hjälpt 
SDU i sin fina verksamhet under året! Ingen 
nämnd, ingen glömd! Men ett speciellt tack 
går till Therese Rollvén för alla hennes år hos 
oss, hennes fina uppbyggnadsarbete med 
språkresorna kommer att finnas kvar hos SDU 
för en lång tid framöver och göra oss påmin-
da om all tid och kraft som Therese lagt ner!

Sven-Eml Karmgård
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 organi-
sation och ändrade namnet till Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund.
 
SDU utövar central verksamhet för medlemmar 
mellan 7-30 år. 

SDU är redovisningsskyldigt gentemot Ungdoms-
styrelsen och andra bidragsgivare.

SDU är medlem hos Landsrådet för Sveriges ung-
domsorganisationer, Sveriges Dövhistoriska Säll-
skap, Svenska Dövidrottsförbundet och Sveriges 
Dövas Riksförbund.

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.

Medlemsantal

Antalet medlemmar i åldern 7 - 30 år.

År 2007 - 1061
År 2006 - 1038
År 2005 - 1112
År 2004 - 1062
År 2003 - 1088

OM SDU och SDU:s ändåmål och Medlemsantal

Sveriges Dövas Ungdomsråd
1977-1994

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
november 2004 -
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Organisation 

Förbundsstyrelsen 

Före förbundsstämman:
Ordförande:  Mona Riis, Örebro
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 förbundsstämman. Styrelsen använder 
även First Class för diskussion och beslut.

Efter förbundsstämman:
Ordförande:  Sven-Emil Karmgård, 
  Stockholm/Örebro
Ledamöter: Henrik Sundqvist, 
  Stockholm/Örebro 
  Matilda Bergman, Stockholm
  Jenny Ingvarsson, Stockholm
  Kristofer Carlsson, Sundsvall
  Magdalena Kintopf, 
  Härnösand/Östersund
  Petra Örlegård, Malmö/Örebro

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

Arbetsutskottet efter förbundsstämman:
Ordförande:   Sven-Emil Karmgård 
Vice ordförande: Henrik Sundqvist
Ledamot:  Matilda Bergman
Suppleant:  Jenny Ingvarsson

Arbetsutskottet har under året haft två möten 
efter förbundsstämman.

Från vänster: Magdalena Kintopf, Henrik Sund-
qvist, Jenny Ingvarsson, Kristofer Carlsson, 
Matilda Bergman, Sven-Emil Karmgård och Pet-
ra Örlegård

Från vänster: Sven-Emil Karmgård, Kenneth 
Åkesson, Henrik Sundqvist, Maria Farkas, 
Magdalena Kintopf, Mona Riis och Jenny Ing-
varsson

Organisation

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

Arbetsutskottet har inte haft något möte före 
förbundsstämman. 
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Ansvarsområden efter förbundsstämman
Alla i förbundsstyrelsen har gemensamt ansvar 
för:  

Verksamhetsplan•	
Verksamhetsberättelse•	
Intressepolitiska frågor•	

Sven-Emil Karmgård, förbundsordförande
Statsminister
Arbetsledare
Arbetsutskottet (AU)
SDU/SDR:s samrådsgrupp
SDR:s förbundsstyrelse (1)
Ordförandegruppen (1)
Dövas Nordiska Ungdomsråd (DNUR)
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)

Henrik Sundqvist, vice ordförande
Näringsminister
Arbetsutskottet (AU)
SDU/SDR:s samrådsgrupp
SDR:s förbundsstyrelse (2)
Ordförandegruppen (2)
Dövas Nordiska Ungdomsråd (DNUR)
Dövblind Ungdom (DBU) 
Örebro Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)

Matilda Bergman, ekonomiansvarig
Utbildningsminister
Arbetsutskottet (AU)
Ungdomsstyrelsen
Riksgymnasierna för döva/hörselskadade 
(RGD/RGH)
Ungdomsklubben Kungsängsliljan (Uppsala)

Jenny Ingvarsson, styrelseledamot
Kulturminister
Arbetsutskottet (AU) (suppleant)
Tyst Teater
Tolk- och översättarinstitutets samrådsmöte
Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)

Kristofer Carlsson, styrelseledamot
Tillgänglighetsminister
SDU:s lägergrupp
Kontaktperson för UNG-sidorna
Specialpedagogiska Institutet (SIT)
Unga Viljor (Härnösand)

Magdalena Kintopf, styrelseledamot
Socialminister
Unga Hörselskadade (UH)
Riksförbundet DHB
Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg)
Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomar (GTU)

Petra Örlegård, styrelseledamot
Utrikesminister
SDU:s internationella grupp
SHIA
Specialskolemyndighetens nationella brukarråd
Svenska Dövidrottsförbundet (SDI)
Skåne Dövas Ungdomsråd (SKUR)

(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-sammanträ-
den har varit SDU:s tjänstemän.
Ida Karlsson, Elisabeth Hagberg, Marika Norr-
grann och Therese Rollvén.

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

Firmatecknare:
Mona Riis (t.o.m. april)
Maria Farkas (t.o.m. april)
Sven-Emil Karmgård (fr.o.m. april)
Matilda Bergman (fr.o.m. april)

Revisorer:
Lars Åke Larsson, Öhrlings, Coopers & Lybrand 
(Auktoriserad revisor)
Paulina Wlostowski (Förtroendevald revisor)
Joakim Hagelin-Adeby (Förtroendevald revi-
sorssuppleant)

Kurser
Föreningskunskap steg 1
22-26 januari på Västanviks folkhögskola 
Ida Karlsson och Marika Norrgrann

Föreningskunskap steg 2
12-16 mars på Västanviks folkhögskola
Ida Karlsson och Marika Norrgrann

Föreningskunskap ekonomi
19-23 november på Västanviks folkhögskola
Marika Norrgrann och Ronny de Silva från ÖDU

KFO:s arbetsgivarkurs
9 september på UH:s kansli 
Kristofer Carlsson, Jenny Ingvarsson, 
Sven-Emil Karmgård, Magdalena Kintopf, 
Henrik Sundqvist, Petra Örlegård och 
Joakim Hagelin-Adeby från SDUR

Organisation

Personal på SDU
Ungdomsförbundets operativa verksamhet sköts 
från kontoret i Stockholm på Förmansvägen 2 i 
Årstadal. SDU har tre anställda personer: en om-
budsman, en administratör och en internationell 
ombudsman (på 25 %)

Ida Karlsson
Ombudsman
Studieledig fr.o.m. 3 september
 

Therese Rollvén
Internationell ombudsman 

Marika Norrgrann
Administratör

Elisabeth Hagberg
Vikarierande ombudsman 
(på 50%) fr.o.m. 3 september
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SDU:s ad hoc-grupper
Styrelsen och tjänstemännen har bildat några 
ad hoc-grupper (tillfälliga arbetsgrupper) 
under året:

• Lättläst broschyr
Jenny Ingvarsson, Ida Karlsson och 
Marika Norrgrann

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

• Hemsida 
Jenny Ingvarsson, Ida Karlsson och 
Marika Norrgrann

• Tips & råd till lokala ungdomsorganisationer
Henrik Sundqvist, Sven-Emil Karmgård och 
Marika Norrgrann

• SDU:s 30-årsjubileum
Mona Riis, Henrik Sundqvist och 
Kenneth Åkesson 

• Handbojor
Matilda Bergman, Kristofer Carlsson, 
Henrik Sundqvist och Petra Örlegård

• Krisplan
Kristofer Carlsson och Henrik Sundqvist

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

Före förbundsstämman:
Ordförande:  Mindy Drapsa, Stockholm
Ledamöter: Johan Lundin, Stockholm
  Kenneth Sandberg, Örebro
Suppleant: Joakim Hagelin-Adeby, 
  Stockholm

Efter förbundsstämman:
Ordförande:  Johanna Karmgård, Stockholm
Ledamöter: Elsa Brunemalm, 
  Stockholm/Örebro
  Malin Johansson, 
  Stockholm/Örebro
  Kenneth Åkesson, Örebro

Från vänster: Johanna Karmgård, Elsa Brune-
malm och Malin Johansson

Organisation
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Arbetsgrupper

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

SDU har under året haft följande arbetsgrup-
per: 
 • Lägergruppen
 • Internationella gruppen

Lägergruppen
Lägergruppen planerade fyra läger för olika 
åldersgrupper inför sommaren; ridläger, 
filmläger, multi camp och nordiskt barnläger. 
Av dessa läger genomfördes ridlägret och multi 
camp. Övriga planerade lägren inställdes på 
grund av för få anmälningar. 

Lägergruppen genomförde också personalut-
bildning i Uskavi, Nora, för ledarna som skulle ar-
beta på lägrena under sommaren. Personalut-
bildningen genomfördes tillsammans med UH.

Under hösten har lägergruppen arbetat med 
nästkommande års läger, dvs. undersökt intres-
set för olika läger samt lägerplatser som kan 
vara aktuella.

Marika Norrgrann och Kenneth Åkesson har 
i möte tillsammans med Joachim Sundström 
och Henrik Rangfeldt från Svenska Dövidrotts-
förbundet planerat arbetsfördelningen av multi 
camp.

Lägergruppen har haft fyra möten under året.

Sammankallare: Kenneth Åkesson, Örebro

Ledamöter:  Rebecca Hellqwist, Örebro 
  Malin Hidborn, Stockholm
  Mona Riis, Kumla
  Kristofer Carlsson, Linköping
  (fr.o.m. september)

Internationella gruppen
Internationella gruppen har haft några möten 
under årets gång och mest bollat idéer till olika 
projekt i framtiden. 

Den största frågan under årets gång var vilket 
land Internationella gruppen skulle samarbeta 
med. Slutligen valdes Nicaragua, dit Jenny Nils-
son, en representant från Internationella grup-
pen, reste i vintras för att knyta kontakter och se 
vilka möjligheter det finns att driva projekt där. 
Vid årsskiftet 2007/2008 var projektidén fortfa-
rande på planeringsstadiet. 

Internationella gruppen har haft möten tre 
gånger under året.

Sammankallare: Filip Wlostowski, Stockholm

Ledamöter: Kenneth Sandberg, Örebro   
  Jenny Ingvarsson, Stockholm   
  (t.o.m. februari)
  Theresa Rönnholm, Stockholm  
  (t.o.m. februari)
  Malin Johansson, Örebro 
  (fr.o.m. september)
  Jenny Nilsson, Örebro 
  (fr.o.m. september)
  Petra Örlegård, Örebro 
  (fr.o.m. september)
  
  

Från vänster: Kenneth Åkesson, Mona Riis, 
Rebecca Hellqwist och Malin Hidborn.

Organisation
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INTRESSEPOLITIK 

Sveriges Dövas Riksförbund
SDU:s adjungerade ordföranden vid SDR:s 
styrelsesammanträden.
Mona Riis, Sven-Emil Karmgård och 
vice ordförande Henrik Sundqvist

SDU och SDR har en samrådsgrupp som regel-
bundet har möte och diskuterar gemensamma
frågor bl. a. inom det intressepolitiska området, 
ekonomiska frågor, personalfrågor och 
medlemshantering.
Sven-Emil Karmgård, Henrik Sundqvist och 
Marika Norrgrann

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

SDU har lämnat in tre remissvar på följande be-
tänkanden:

• Ungdomar, stress och psykisk ohälsa, SOU 
2006:77 (tillsammans med SDR)
 
• Ambition och ansvar. Nationell strategi för 
utveckling av samhällets insatser till perso-
ner med psykiska sjukdomar och funktions-
hinder, SOU 2006:100 (tillsammans med SDR) 

• Tre nya skolmyndigheter, SOU 2007:79 
(tillsammans med UH och DBU) 

INTRESSEPOLITIK MED 
ANDRA ORGANISATIONER 

Ordförandegruppen
SDU är med i ordförandegruppen som består av 
ordförande samt tjänstemän från Barnplantor-
na, 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 och Ida Karlsson

Riksgymnasiet för döva och
Riksgymnasiet för hörselskadade
SDU var med på dialogmöten med gymnasie-
skolornas respektive rektor, några högre tjäns-
temän och alla intresseorganisationer. Det har 
handlat om många olika frågor, bl.a. om elev-
antalet och utbildning. Det har varit två möten 
under året.
Sven-Emil Karmgård och Henrik Sundqvist 

Specialskolemyndigheten
SDU har under året deltagit i fyra sammanträden 
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. 
Petra Örlegård och Sven-Emil Karmgård 

Tolk- och översättarinstitutet
SDU är med i TÖI:s samrådskonferens som sam-
lar representanter från DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, 
SDU och UH. Vid konferenserna har olika tolk-
frågor diskuterats, t.ex. tolkkvalitet, tolktillgång 
och tolkmetod.
Ingen representation under året.

Västanviks folkhögskola
Västanviks folkhögskolas styrelse har haft fyra 
sammanträden under året samt en årsstämma i 
Stockholm. Under årets sammanträden har olika 
frågor tagits upp, bl.a. om långa och korta kur-
ser, elevantalet och de ekonomiska 
konsekvenserna samt hur skolan ska se ut i 
framtiden.
Mona Riis

Intressepolitik och intressepolitik med andra organisationer



~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund  ~  Verksamhetsberättelse 2007 ~

~ 12 ~

Övrig representation

DHB:s öppet hus 
18 januari i Örebro
Mona Riis och Henrik Sundqvist

Ungdomsstyrelsen 
23 februari i Stockholm
Sven-Emil Karmgård och Marika Norrgrann

DBU:s årsmöte
6 maj i Göteborg
Petra Örlegård

SVT konferens 
7 maj i Stockholm
Kristofer Carlsson och Ida Karlsson

Socialdepartementet - information om bered-
ningsprocessen
14 maj i Stockholm
Sven-Emil Karmgård 

Språkrådet
14 maj i Stockholm
Matilda Bergman

SDR:s extra kongress 
25 maj i Stockholm
Kristofer Carlsson, Ida Karlsson och
Sven-Emil Karmgård 

SDR:s representantskapsmöte
26 maj i Stockholm
Sven-Emil Karmgård 

Västanviks Folkhögskolas årsstämma
26 maj i Leksand
Kristofer Carlsson

SDI:s förbundsstämma
26-27 maj i Växjö
Magdalena Kintopf

CI-diskussionsdag
29 maj i Örebro
Matilda Bergman och Ida Karlsson

Ungdomsstyrelsens konferens
31 maj i Stockholm
Ida Karlsson och Marika Norrgrann

SVT Workshop
6 september i Stockholm
Kristofer Carlsson och Elisabeth Hagberg

Invigningen av Dövteamet 
14 september i Stockholm
Elisabeth Hagberg 

Specialskoleutredningen
20 september i Stockholm
Sven-Emil Karmgård

Dövas dag, ombudsrepresentation och panel-
debatt
21 september i Vänersborg
Kristofer Carlsson

EUDY:s generalförsamling och seminarium
21-23 september i Zürich, Schweiz
Sven-Emil Karmgård och Magdalena Kintopf

Bildtelefoni brukarråd
26 september i Örebro
Kristofer Carlsson

HSO:s förbundskonferens
2 oktober i Stockholm
Elisabeth Hagberg
 
Projekt Flexitext (mobilt & internetbaserad text-
telefoni) Referensgruppsmöte
3 oktober i Stockholm
Elisabeth Hagberg

DNR:s 100-årsjubileumskonferens och DNUR:s 
workshop
26-27 oktober i Köpenhamn, Danmark
Matilda Bergman, Kristofer Carlsson, Sven-Emil 
Karmgård, Henrik Sundqvist och Petra Örlegård

SPM-dagarna
30-31 oktober i Örebro
Sven-Emil Karmgård

KULT-projektet
15 november i Örebro
Sven-Emil Karmgård

Kulturdepartementet
30 november i Stockholm
Sven-Emil Karmgård

HSO:s seminarium om handikappkonventionen 
3 december i Stockholm
Sven-Emil Karmgård

Svensk språkpolitik fyller 2 år
7 december i Stockholm
Sven-Emil Karmgård
 

Övrig representation
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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.

SDR 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
SDU har en ny hemsida som blev klar under 
våren. Där finns information om SDU:s organisa-
tion, verksamhet och aktuella nyheter.

Arbetsgruppen som arbetade med den nya 
hemsidan var Jenny Ingvarsson, Ida Karlsson
och Marika Norrgrann. Gruppen har haft två 
möten med David Nachmann som driver före-
taget Nach Design. Under våren har nytt text-
material bearbetats och blivit översatt av tre 
ungdomar till teckenspråk. 

Informationsturné
SDU avslutade sin informationsturné under vå-
ren med att besöka Kristinaskolan, Birgittaskolan 
och Manillaskolan (år 1-4). 
Syftet med informationsturnén var att eleverna 
på varje skola fick information om Sveriges Dö-
vas Ungdomsförbund och vilka läger som pla-
nerades inför kommande sommarlov. 
Elevrådsstyrelserna på respektive skola fick även 
möjlighet att träffa representanterna från SDU 
där värderingsövningar genomfördes samt dis-
kussioner om vad som var bra och dåligt med 
elevrådsarbetet. 

Kristinaskolan (19 januari)
Ida Karlsson och Magdalena Kintopf

Birgittaskolan (1 februari)
Ida Karlsson och Henrik Sundqvist

Manillaskolan (14 februari)
Ida Karlsson

Information om SDU
Västanviks folkhögskola (9 maj)
Sven-Emil Karmgård

LOKALA 
UNGDOMSORGANISATIONER

Ungdomsklubbar/-råd och -föreningar 
anslutna till SDU: 
• Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
• Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomar
• Skånes Dövas Ungdomsråd
• Stockholms Dövas Ungdomsråd
• Ungdomsklubben Kungsängsliljan (Uppsala)
• Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg)
• Örebro Dövas Ungdomsklubb

Aktiva ungdomsklubbar/-råd och 
-föreningar, som har lämnat in 
verksamhetsberättelser för år 2006.
• Ungdomsklubben Kungsängsliljan (Uppsala)
• Stockholms Dövas Ungdomsråd
• Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg)
• Örebro Dövas Ungdomsklubb

Representation
SKUR:s årsmöte
14 mars i Lund
Henrik Sundqvist

ÖDU:s 40-årsjubileum 
14 september i Örebro
Henrik Sundqvist

SDUR:s 70-årsjubileum
16 december i Stockholm
Sven-Emil Karmgård och Kristofer Carlsson

Lokala ungdomsorganisationer och informationsverksamhet
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Dövas dag
SDU var på plats den 21-23 september i Väners-
borg tillsammans med många andra unga och 
äldre teckenspråkiga. Vänersborgs teckensprå-
kigsförening (VTF) som arrangerade Dövas Dag 
hade en mycket givande start på helgen med 
en heldagskonferens på Folket Hus. 

Temat var ”Är tolktjänsten tillgänglig?”. 
Problemen i tolkverksamheten lyftes fram och 
diskuterades fram och tillbaka. På scenen hölls 
det olika tal och sedan fångade en grupp tea-
terelever från Vänerskolan allas uppmärksam-
het!

SDU-representanten Kristofer Carlsson deltog i 
paneldebatten om tolktjänstens tillgänglighet. 

SDU hade också ett utställningsbord där det 
fanns information om SDU och dess verksam-
het.

Forum med temat ”Teckenspråkig skola” ledde 
till diskussioner bland såväl unga som gamla. 
Åsikter och funderingar lyftes fram. 

Projekt

RGD/RGH fältstudieprojekt
Signalerna om hög frånvaro, dåliga studiere-
sultat och mycket sociala problem som skulle 
finnas kring RGD/RGH fick SDR och DHB under 
år 2005. Det ledde till att det blev en fältstudie 
kring problemet inom RGD/RGH.

Under hösten påbörjades ett fältstudie-projekt 
gemensamt mellan flera brukarorganisationer, 
bl.a. SDR, DHB, HRF, UH och SDU.

Projektet har anställt två delprojektledare som 
ska uppfylla projektets mål för RGD resp RGH.
Syftet med projektet är att få en bild av hur da-
gens gymnasieelever upplever sin studiegång.
Henrik Sundqvist

Teckenspråkets ställning
Under våren har projektet haft en rad möten 
och uppvaktningar med bl. a. skolministern, 
SPM, Handisam, Migrationsverket, Kulturutskot-
tet, Socialutskottet, Utbildningsutskottet och be-
redskapsprocessen på Socialdepartementet. 

Vid SDR:s representationsmöte i Stockholm, 26-28 
maj presenterade Lars Lindberg från Socialde-
partementet beredningsprocessen av betän-
kandet Teckenspråk och teckenspråkiga och 
det fanns tillfälle för ombuden att ställa frågor. 

Träffar med Språkådet har genomförts och med 
ansvariga för utveckling av lärarutbildningen för 
teckenspråkiga. Projektet har även medverkat i 
ett nordiskt seminarium för teckenspråkslexikon. 

Slutrapporten för projektet teckenspråkets ställ-
ning överlämnades i augusti. Därefter har fler 
uppvaktningar och uppföljningar gjorts av flera 
betänkanden som har med teckenspråkets ställ-
ning att göra. SDU har skrivit remissvar på betän-
kandet. 

 Informationsverksamhet och Projekt

Ungdomar i livlig diskussion.

Sen besökte SDU också Unga Dövas Dag. 
Det var ett fantastiskt program ungdomsklub-
ben Viljan satt ihop för dem som var under 18. 
Flera tävlingar anordnades och SDU tror att rid-
ning på en mekanisk tjur var populärast. 

På plats informade SDU om sin verksamhet och 
inbjöd till frågor. 
Matilda Bergman, Kristofer Carlsson, Henrik 
Sundqvist och Petra Örlegård.
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Teckenspråksmanifestationen
Teckenspråksmanifestationen är ett projekt som 
ägs av SDR. Syftet med projektet är att stärka 
döva och hörselskadade ungdomars identitet 
och ge dem ökad insikt om teckenspråket och 
dövkulturen. Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
och Stockholms Dövas Ungdomsråd samverkar 
i projektet. 

En del av projektet gick ut på att anordna tema-
dagar om Dövskap och rättigheter/diskrimine-
ring på alla specialskolor under majmånad och 
detta gjordes tillsammans med SDU och SDUR. 
En temadag började ofta med en samling i au-
lan där teater framfördes om dövas kamp för 
teckenspråket. Därefter delades eleverna från 
år 5-10 i tre olika grupper och placerades på oli-
ka stationer. Varje station tog cirka en timme och 
sedan fick grupperna flytta till nästa station. 

SDU ansvarade för stationen som tog upp om 
mänskliga rättigheter som t.ex. barnkonventio-
nen. Olika diskrimineringsformer togs också upp 
och eleverna fick göra värderingsövningar. 
Avslutningsvis fick eleverna broschyrer om 
Barnombudsmannen, Handkappombudsman-
nen samt informationsmaterial om hur de ska 
göra om de upplever diskriminering av t.ex. de-
ras funktionsnedsättning. De andra stationerna 
handlade om Dövskap, dövas historia och döv-
kultur. De fick måla eller spela teater, se på en 
kortfilm ”Den omvända världen” samt lyssna på 
föredrag om dövas historia och identitet. Avslut-
ningsvis samlades alla elever igen i aulan för att 
visa upp sina målningar och framförde teater-
stycken som baserades på vad de lärt sig om 
under dagen.

Östervångsskolan (3 maj)
Ida Karlsson och Petra Örlegård

Vänerskolan (8 maj)
Ida Karlsson och Magdalena Kintopf

Kristinaskolan (10 maj)
Kristofer Carlsson och Ida Karlsson

Manillaskolan (11 maj)
Matilda Bergman och Ida Karlsson

Birgittaskolan (14 maj)
Ida Karlsson

Urix - åsiktsfestival 
Urix är en åsiktsfestival för unga mellan 13-18 år 
och är till för att inspirera unga att ta plats i sam-
hället, att uttrycka sina åsikter och att engagera 
sig i samhällsfrågor. Den 1-4 maj 2008 kommer 
åsiktsfestivalen att arrangeras i Malmö, med 
extra stort fokus på tillgänglighetsfrågor och att 
öka medvetenheten om funktionsnedsattas 
situation. 

Se mig! 
För att tillgängliggöra Urix har ett samarbetspro-
jekt mellan Urix åsiktsfestival, Riksorganisationen 
Unga Synskadade, UH och SDU initierats under 
hösten. Projektets namn är ”Se mig!” och syftar 
till att alla har rätt att bli sedda för den de är och 
har rätt att bli lika behandlade. Projektgruppen 
har under året mest arbetat med att göra URIX-
festivalen 2008 tillgängligt. Det har skett bland 
annat genom att skriva en handbok hur en 
workshop kan vara tillgängligt för alla. 
SDU har deltagit på två möten under hösten.
Kristofer Carlsson och Elisabeth Hagberg

Projekt
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Deltagare på SDU:s förbundsstämma.

SDU:s nya hemsida presenterades för första 
gången under förbundsstämman.

Några organisationer, d.v.s. UH, SDI, SDI ung-
dom, DHB och DBU var med på förbundsstäm-
man och höll dessutom fina gratulationstal och 
donerade bidrag till både SDU och WFD YS.
Senare på kvällen blev det middag på Strike & 
Co och därefter var det dags för bowling. 

På söndagen gick stämman igenom det intres-
sepolitiska programmet för 2007-2010 och avslu-
tade förbundsstämman.

Från vänster: 
Bertil Hjalmers, Britt 
Karmgård och 
Johnny Slotts var 
SDU:s styrelsemed-
lemmar under år 
1977. Det firades 
SDU:s 30 årsjubileum 
med tårtor.

Mötets ordförande 
Ragnar Veer med 
årets ”klubba”.

Konferensverksamhet

SDU:s förbundsstämma och 
30-årsjubileum 
Förbundstämman gick av stapeln den 13-15 
april på Scandic Grand Hotell i Örebro.

På fredagen samlades alla i Dövas Hus på Karl-
slundsgatan 18 (K18 ) för en gemensam samvaro 
med lätt kvällsmåltid.

Under förbundsstämman på lördgen och sön-
dagen följde mötets ordförande Ragnar Veer 
dagordningen som innehöll bland annat verk-
samhetsberättelse och ekonomisk berättelse. 
Mötets sekreterare var Katarina Linné. 

Tre propositioner från SDU och 22 st motioner be-
handlades på plats. Det blev även styrelseval, 
val av revisorer och val av valberedning.

Nykomlingar i styrelsen blev Petra Örlegård, 
Matilda Bergman och Kristofer Carlsson. 
Mona Riis lämnade sin position som ordförande 
och Sven-Emil Karmgård tog över platsen. 
Cirka 60 personer deltog.

På lördagseftermiddagen firade SDU sitt 30 års-
jubileum med tårtor och tre gamla styrelsemed-
lemmar från år 1977 höll en kort historik om SDU. 
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Språkresa och 
Lägerverksamhet

 
Språkresor i USA 
Under året ordnades det två olika språkresor till 
USA. Den ena gick till New Mexico School for the 
Deaf i Santa Fé med sju deltagare och två 
ledare den 17-29 juni. 

Den andra språkresan gick till California School 
for the Deaf i Fremont, Kalifornien med sex del-
tagare och två ledare den 9-21 juli. 

SDU har haft ett stabilt samarbete med New 
Mexico och detta år var det 5:e året vi ordnade 
en språkresa dit. Samarbetet med Kalifornien 
var inne på det andra året. På bägge resorna 
fick ungdomarna lära sig amerikanskt tecken-
språk, engelska, amerikansk kultur samt utforska 
staterna New Mexico respektive Kalifornien. 

Amerikanska och svenska deltagare i New 
Mexico 

Svenska gruppen i Kalifornien

Kursverksamhet

Personalutbildning 
Den sedvanliga obligatoriska personalutbild-
ningen genomfördes på gården Uskavi i Nora 
under helgen 4-6 maj. 

Det som var nytt för i år var samarbetet med 
Unga Hörselskadade som också förlade sin 
personalutbildning där tillsammans med SDU.
Det var 16 från SDU och 22 från UH som deltog 
på utbildningen som bestod bl. a. av föreläs-
ningar, HLR (hjärt- och lungräddning) och vat-
tenlivräddning. Ett moment alla tyckte bra om 
var föreläsningen om konflikthantering och le-
darskap med Maria Norberg.

Deltagare på SDU:s och UH:s gemensamma 
personalutbildning.

Kursverksamhet och Språkresa & Lägerverksamhet
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INTERNATIONELLT

Dövas Nordiska Ungdomsråd
Under året var Sverige ordförandeland för DNUR 
och ansvarade för bland annat kallelse av mö-
ten. Under året har två möten genomförts, ett 
möte i Finland i april, och ett möte i Danmark i 
oktober. 
Sven-Emil Karmgård och Henrik Sundqvist. 

European Union of the Deaf Youth
Johanna Karmgård har under året suttit med i 
EUDY:s styrelse och hennes ansvarsområde är 
lägerverksamhet. EUDY har under våren haft ett 
möte i Stockholm. Den 21-23 september var det 
Youth General Assembly i Zürich, Schweiz. 
Johanna Karmgård slutade som styrelsemedlem 
i EUDY, och hennes ersättare blev Jenny Nilsson 
från Sverige. 
På generalförsamlingen var Sveriges delegater 
Sven-Emil Karmgård och Magdalena Kintopf. 

World Federation of the Deaf Youth 
Section
Therese Rollvén har haft sin mandatperiod hos 
WFDYS styrelse under åren 2003 till 2007. Under 
året har Therese deltagit på ett möte i Norge för 
att förbereda allt kring Youth General Assembly 
i Madrid, Spanien. I juli deltog Therese och de 
andra i WFDYS som ledare på världsungdoms-
lägret i Segovia, Spanien den 6-13 juli. Den 15 juli 
var det workshop anordnad av WFDYS 
i samband med Youth General Assembly. Syftet 
med workshopen var att underlätta Youth Ge-
neral Assembly (YGA), besvara frågor och dis-
kutera motioner och ärenden kring YGA. Den 16 
juli var det YGA med 40 röstberättigade länder.
På generalförsamlingen var Sveriges delegater 
Johanna Karmgård och Sven-Emil Karmgård.

Volontärarbete
SDU blev godkänd av Ungdomsstyrelsen som 
sändande organisation inom European Volun-
tary Service 2006. Under året har Selin Kabatas 
gjort volontärarbete i Slovenien. Hon jobbade på 
en dövskola och sedan på en lokal dövförening 
i huvudstaden Ljubljana fram till augusti.

Elva hästintresserade deltagare och fyra ledare 
i Leksand

20 äventyrliga ungdomar och fem ledare på 
Multi Camp på Lillsved.

Ridläger 
Elva ungdomar tillsammans med fyra ledare för-
gyllde dagarna med ridning den 1-7 juli under 
ledning av Leksands ridklubb i Leksand. 

Utöver ridning var aktiviteterna bland annat 
Leksand Sommarland och Borlänge äventyrs-
bad som var väldigt uppskattade av deltagar-
na. Det är inte roligt att ramla av hästen, men 
det är det när man badar med hästarna, tyckte 
alla på lägret! Lägret avslutades med dressyr-
prov och hoppning och det klarade alla jätte-
bra. Föräldrarna fick då vara med på plats och 
se hur ungdomarna klarade av proven. 

Multi Camp
Lägret ägde rum i Lillsveds idrottsfolkhögskola 
belägen utanför Stockholm den 8-14 juli. 

Tjugo deltagare mellan 13 och 17 år och fem 
ledare hade sju intensiva, men roliga dagar. 
Fyllt med aktiviteter både inom- och utomhus: 
grupplekar, brännboll, femkamper och såpa-
glidning. En av höjdpunkterna var amerikansk 
fotboll där ungdomarna fick instruktioner av 
tio personer från amerikanska fotbollsklubben 
Mean Machine, flerfaldigt svenska mästare.

Språkresa & Lägerverksamhet och Internationellt
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Matilda Bergman
Styrelseledamot 

Magdalena Kintopf
Styrelseledamot

Petra Örlegård
Styrelseledamot

Sven-Emil Karmgård
Förbundsordförande

Henrik Sundqvist
Styrelseledamot

Jenny Ingvarsson
Styrelseledamot

Kristofer Carlsson
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 projektverksamhet.

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, Clara Lachmanns fond, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, 
Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Kungliga Sällskapet Pro 
Patria, Lars Hiertas Minne, Prins Carl Gustafs Stiftelse, Radiohjälpen, Solstickan, Sunnerdahls 
handikappfond, Ulf Lundahls minnesfond och Åhlen stiftelse.

Många har på olika sätt bidragit till att verksamheten hållits igång och utvecklats mot nya möjlig-
heter. 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 1 mars 2007
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