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Justerat: 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  
2008-04-19 – 2008-04-20 

Närvarande: 
  
15 röstberättigade ombud 

Datum: 2008-04-19 – 2008-04-20 
 
Möte: Förbundsstämma 
 
Plats: Folkets Hus Cupan i Oxelösund 
 
Förbundsstämmans ordförande:  
Ola Lundström 
  
Förbundsstämmans sekreterare: 
Anita Åkesson 
 
Förbundsstämmans justerare: 
Fredrik Rosenblom och Rakel Burman 

 
§ 1.  Förbundsstämmans öppnande 

SDU:s ordförande Sven-Emil Karmgård hälsar alla välkomna till SDU:s 
förbundsstämma i Oxelösund och förklarar härmed förbundsstämman 
öppnad. 
 

 
§ 2. Upprop, fastställande av röstlängd 
 Det finns 15 röstberättigade ombud på plats. 
 
 Förbundsstämman beslutar 
 
 att godkänna 15 röstberättigade ombud. 
 
 
§ 3. Fråga om förbundsstämman är behörigen utlyst 
 
 Förbundsstämman beslutar 
 
 att godkänna att förbundsstämman blivit behörigen utlyst. 
 
 
§ 4. Godkännande av dagordning 
 1. Förbundsstämmans öppnande 

2. Upprop, fastställande av röstlängd 
3. Frågan om förbundsstämman blivit stadgeenligt utlyst 
4. Godkännande av dagordningen 
5. Val av stämmoordförande 
6. Val av stämmosekreterare 
7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 
9. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse 
10. Revisorernas berättelse 
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL  
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11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året 
12. Behandling av propositioner 
13. Behandling av motioner 
14. Fastställande av förbundsstyrelsens arvode 
15. Fastställande av valberedningens arvode 
16. Fastställande av förbundsavgift 
17. Fastställande av konferensavgift för nästa förbundsstämma 
18. Godkännande av årets budget- och verksamhetsplan 
19. Val av förbundsordförande 
20. Val av ledamöter 
21. Val av revisorer samt revisorsuppleant 
22. Val av valberedning 
23. Förbundsstämmans avslutande 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
 att godkänna dagordningen. 
 
 
§ 5.  Val av stämmoordförande 
 Valberedningen föreslår Ola Lundström till att leda förbundsstämman. 
 

Förbundsstämman beslutar 
 
 att välja Ola Lundström till stämmoordförande. 
 
 
§ 6.  Val av stämmosekreterare 

Valberedningen föreslår Anita Åkesson till att föra protokoll vid 
förbundsstämman. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
 att välja Anita Åkesson till stämmosekreterare. 
 
 
§ 7.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Förbundsstämman föreslår Rakel Burman och Fredrik Rosenblom till 
protokolljusterare tillika rösträknare. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att välja Rakel Burman och Fredrik Rosenblom till 

protokolljusterare tillika rösträknare. 
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§ 8.  Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för år 2007 föredras sida för sida, bilaga 1. 

 
 Förslag på ändringar: 
 

s. 4 Skriv förkortningen DNUR istället för hela namnet. 
 
 Ett ”i” saknas i Sven-Emils namn. 
 
  
s. 5 Under SDU:s nya logo står fel år, rätt ska vara 1994. 
 
 Skriv ”ungdomsorganisationer” istället för ”ungdomsråd”. 
 
 Stavfel längst ner på sidan. Ska vara ”ändamål”. 
 
 
s. 11 Ett önskemål har inkommit om att en förklaring till vad 

förkortningen SOU betyder ska stå någonstans. 
 
 
s.13 Kristofer Carlsson representerade inte SDU på SDUR:s 70-

årsjubileum. 
 

Förbundsstämman beslutar 
 

att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2007 med 
ovanstående föreslagna ändringar. 

 
 
§ 9. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse 

Den ekonomiska berättelsen för år 2007 föredras sida för sida, bilaga 2. 
 
Förbundsstämman föreslår att förbundsstyrelsen lägger in liknande 
illustrationer, som visades på stämman, i den ekonomiska berättelsen 
nästkommande år. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att godkänna den ekonomiska berättelsen för år 2007. 
 
att förbundsstyrelsen tar i beaktande ovanstående förslag. 
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§ 10. Revisorernas berättelse 
 Revisorernas berättelse för år 2007 föredras, bilaga 3. 
 

Förbundsstämman önskar se varifrån revisorn är, d.v.s. namn på dennes 
företag, samt att man skriver dit ”revisorssuppleant” också och inte bara 
namnet på denne. 

 
Förbundsstämman beslutar 

 
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
 
att förbundsstyrelsen noterar ovanstående önskemål. 

 
 
§ 11.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året 
 

Förbundsstämman beslutar 
 

att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det 
gångna året. 

 
 
§ 12. Behandling av propositioner 
 Det föreligger två propositioner från förbundsstyrelsen, bilaga 4. 
 

Förbundsstämman beslutar 
 

att bifalla proposition nr 1 och förbundsstyrelsens föreslagna 
formulering, som gäller ett tillägg under § 10 
Förbundsstyrelsen, mom. 1. 

 
att bifalla proposition nr 2 som gäller några omformuleringar 

och tillägg i normalstadgarna under § 7 Medlemskap, mom. 
3, § 7 Medlemskap, mom. 4 samt § 8 Medlemsavgift, mom. 
2. 

 
 
§ 13.  Behandling av motioner 
 Det föreligger inga motioner från ungdomsklubbarna. 
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§ 14.  Fastställande av förbundsstyrelsens arvode 
Förbundsstyrelsen föreslår 1,5% av prisbasbeloppet (2008 års 
prisbasbelopp är 41 000 kronor) per sammanträdesdag samt 1,0% av 
prisbasbeloppet per representationsdag. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag på 1,5% av 

prisbasbeloppet per sammanträdesdag samt 1,0% av 
prisbasbeloppet per representationsdag. 

 
 
§ 15. Fastställande av valberedningens arvode 
 Förbundsstyrelsen föreslår 1,5% av prisbasbeloppet per 
 sammanträdesdag. 
 

Förbundsstämman beslutar 
 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag på 1,5% av 
prisbasbeloppet per sammanträdesdag. 

 
 
§ 16. Fastställande av förbundsavgift 
 Förbundsstyrelsen föreslår den symboliska summan 1 krona per 
 medlem. 
 

Förbundsstämman beslutar 
 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag på 1 krona per medlem. 
 
 
§ 17. Fastställande av konferensavgift för nästa förbundsstämma 

Förbundsstyrelsen föreslår den oförändrade summan 500 kr per 
ombud/representant. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag på 500 kr per 

ombud/representant. 
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§ 18. Godkännande av årets budget- och verksamhetsplan 
 2008 års budget- och verksamhetsplan föredras, bilaga 5. 

 
Förbundsstämman föreslår att förbundsstyrelsen lägger in liknande 
illustrationer, som visades på stämman, i budgetplanen nästkommande 
år. 

 
Förbundsstämman beslutar 

 
att godkänna 2008 års budget- och verksamhetsplan. 
 
att förbundsstyrelsen tar i beaktande ovanstående förslag. 

 
 
§ 19. Val av förbundsordförande 
 Valberedningen föreslår Sven-Emil Karmgård för ett år. 
 

Förbundsstämman beslutar 
 

att välja Sven-Emil Karmgård till förbundsordförande för ett år. 
 
 
§ 20. Val av ledamöter 

Valberedningen föreslår Magdalena Kintopf, Henrik Sundqvist och 
Diana Björkstrand till ledamöter för två år. 
 
Förbundsstämman önskar att valberedningen i fortsättningen lägger ner 
mer förberedelser inför kontakter med styrelsekandidater, att de 
förklarar mer vad det innebär att sitta med i förbundsstyrelsen för SDU, 
att de ställer mer djupgående frågor när de intervjuar möjliga 
styrelsekandidater. 
 
Dessutom ska valberedningen meddela vilka kandidater de föreslår, i så 
pass god tid i förväg, att ombuden hinner fundera på och diskutera 
valberedningens förslag. 
 
Förbundsstämman önskar även att Diana Björkstrand väljs för ett år 
istället för två, med motiveringen att Diana inte är på plats för att kunna 
berätta lite om sig själv för ombuden. Detta hade varit önskvärt, då hon 
för många ombud är helt obekant. 
 
 Förbundsstämman beslutar 

 
att välja Magdalena Kintopf och Henrik Sundqvist för två år, 

samt Diana Björkstrand för ett år. 
 
att valberedningen tar i beaktande ovanstående synpunkter. 
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§ 21. Val av revisorer samt revisorssuppleant 
Valberedningen föreslår Lars-Åke Larsson från Öhrlings, Coopers & 
Lybrand till auktoriserad revisor, Joakim Hagelin-Adeby till 
förtroendevald revisor samt Elisabet Farkas till förtroendevald 
revisorssuppleant för ett år. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att välja Lars-Åke Larsson till auktoriserad revisor, Joakim 

Hagelin-Adeby till förtroendevald revisor samt Elisabet 
Farkas till förtroendevald revisorssuppleant för ett år. 

 
 
§ 22. Val av valberedning 

Förbundsstämman föreslår Elsa Brunemalm, Malin Johansson, Maria-
Sofia Modig och Robert Lindell för ett år. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att välja Elsa Brunemalm som ordförande, Malin Johansson, 

Maria-Sofia Modig och Robert Lindell som ledamöter i 
valberedningen för ett år. 

 
 
§ 23. Förbundsstämmans avslutande 

Omvalde ordförande Sven-Emil Karmgård tackar för visat intresse och 
förklarar härmed förbundsstämman avslutad. 

 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
Anita Åkesson   Ola Lundström 

Förbundsstämmans sekreterare  Förbundsstämmans ordförande 
 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
Rakel Burman   Fredrik Rosenblom 

Justerare    Justerare 


