Sveriges Dövas Ungdomsförbund
ÅRSMÖTESPROTOKOLL den 25-26 april 2009
Närvarande:

Datum: 25-26 april 2009

13 röstberättigade ombud och Möte: Förbundsstämma
övriga deltagare, enl. bifogad
förteckning.
Plats: Bergby gård
Förbundsstämmans ordförande:
Ola Lundström
Förbundsstämmans sekreterare:
Sven-Emil Karmgård
Förbundsstämmans justerare:
Johanna Carlsson och Gustaf Lindahl
§ 1.

Förbundsstämmans öppnande
SDU:s tf förbundsordförande Henrik Sundqvist hälsar alla välkomna till
SDU:s förbundsstämma i Bergby Gård och förklarar härmed
förbundsstämman öppnad.

§ 2.

Upprop, fastställande av röstlängd
Det finns 13 röstberättigade ombud på plats.
Förbundsstämman beslutar
att

§ 3.

fastställa röstlängden till 13 röstberättigade ombud.

Frågan om förbundsstämman blivit stadgeenligt utlyst
Förbundsstämman beslutar
att

§ 4.

godkänna att förbundsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

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
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9. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse
10. Revisorernas berättelse
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
§ 5.

godkänna dagordningen.

Val av stämmoordförande
Valberedningen föreslår Ola Lundström till att leda förbundsstämman.
Förbundsstämman beslutar
att

§ 6.

välja Ola Lundström till stämmoordförande.

Val av stämmosekreterare
Valberedningen föreslår Sven-Emil Karmgård till att föra protokoll över
förbundsstämman.
Förbundsstämman beslutar
att

§ 7.

välja Sven-Emil Karmgård till stämmosekreterare.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Förbundsstämman föreslår Johanna Carlsson och Gustaf Lindahl till
protokolljusterare tillika rösträknare.
Förbundsstämman beslutar
att

SDU

välja Johanna Carlsson och Gustaf Lindahl till
protokolljusterare tillika rösträknare.
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§ 8.

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för år 2008 föredras sida för sida, bilaga 1.
Malin Johansson (SDUR) undrar hur styrelsen tänker arbeta för att
uppnå 1000 medlemmar som tidigare. Henrik Sundqvist tackar för
uppmärksamheten och svarar att styrelsen inte uppmärksammat detta
tidigare, men att man nu ska ta sig åt det. Henrik Sundqvist påtalar
också att det främst är ungdomsklubbarnas ansvar att värva medlemmar
på lokal nivå.
Johanna Carlsson (SDUR) undrar hur många styrelsemöten det varit
under stämmoperioden april 2008-april 2009. Henrik Sundqvist svarar
att styrelsen sammanträtt i februari och april under 2009 års början.
Förbundsstämman beslutar
att

§ 9.

godkänna verksamhetsberättelsen för år 2008.

Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse
Den ekonomiska berättelsen föredras sida för sida, bilaga 2.
Johanna Carlsson (SDUR) undrar hur medlemsavgifterna blev högre än
föregående år trots minskat medlemsantal och vad medlemsavgifterna
egentligen består av. Henrik Sundqvist svarar att det bygger på ett avtal
med SDR och de pengar som SDR söker från SVCR för ungdomsverksamhet. Det blir ett fast belopp som SDU får. Det bygger alltså inte
på antalet medlemmar.
Laith Foad Fathulla (SDUR) undrar över antalet anställda och
ersättningen till förbundsstyrelsen som fördubblats. Henrik svarar att
Therese Rollvén arbetat under januari 2008 och därför räknas med. Vad
gäller ersättningen har 2008 års stämma beslutat om att höja
ersättningsnivåerna till att baseras på prisbasbeloppet och detta är en
följd. Tidigare har även fler styrelseledamöter varit studerande och
därför har SDU inte behövt stå för förlorad arbetsinkomst, men så är
fallet inte nu. Detta är en annan anledning till högre ersättningar.
Förbundsstämman beslutar
att

SDU

godkänna den ekonomiska berättelsen för år 2008.
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§ 10.

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredras, bilaga 3.
Joakim Hagelin Adeby (revisor) berättar att ekonomin är god och att
redovisningsprinciperna följts. Det finns inga anmärkningar mot
styrelsens arbete.
Förbundsstämman beslutar
att

§ 11.

lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året
Förbundsstämman beslutar
att

§ 12.

bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det
gångna året.

Behandling av propositioner
Det föreligger en proposition från förbundsstyrelsen, bilaga 4.
Henrik Sundqvist förklarar bakgrunden och syftet till förbundsstyrelsens
proposition om en stadgeändring i förbundets stadgar under § 5 mom 7
angående lokala ungdomsorganisationers verksamhetsberättelser.
Förbundsstämman beslutar
att

SDU

bifalla propositionen.
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§ 13.

Behandling av motioner
Det föreligger tre motioner som föredras motion för motion, bilaga 5.
Malin Johansson (SDUR) förklarar bakgrunden och syftet bakom motion
nr 1. Henrik Sundqvist redogör för styrelsens yttrande över motion nr 1.
Förbundsstyrelsen stöder motionärens tanke och föreslår att stämman
bifaller motionen, dock med de ändringar som framgår från
förbundsstyrelsens yttrande.
Förbundsstämman beslutar
att

bifalla motion nr 1 med förbundsstyrelsens ändringar.

Johanna Carlsson (SDUR) förklarar bakgrunden och syftet bakom
motion nr 2. Henrik Sundqvist redogör för styrelsens yttrande över
motion nr 2.
Förbundsstämman beslutar
att

bifalla motion nr 2.

Laith Foad Fathulla (SDUR) förklarar bakgrunden och syftet bakom
motion nr 3. Kristofer Carlsson redogör för styrelsens yttrande över
motion nr 3.
Isabella Hagnell (SKUR) berättar att det också diskuteras om att
Östervångsskolan ska lämna sin skolbyggnad. Isabella undrar varför inte
SDU kan samarbeta med SDHS, som styrelsen hänvisat till. Maria-Sofia
Modig (valberedning) anser att många organisationer inte vågat ta i
denna fråga utan bara lägger ansvaret på andra aktörer och menar att
SDU måste ta sitt ansvar i detta fall när ingen annan gör det. Kristofer
Carlsson betonar att det är en lokal angelägenhet och att lokala
organisationer bäst kan arbeta med dessa frågor. Maria-Sofia Modig
föreslår att SDU stöder de lokala ungdomsorganisationer genom att följa
med när organisationerna träffar ansvariga myndigheter eller liknande.
Kristofer Carlsson svarar att SDU självklart kan göra det. Laith Foad
Fathulla undrar över akustiken och om SDU inte kan påverka skolorna
att renovera och förbättra akustiken i skolbyggnaden. Kristofer Carlsson
svarar att det tyvärr inte är möjligt. Henrik Sundqvist tillägger att han
självklart personligen, som stockholmare och gammal Manillaelev, är
hemskt besviken och ledsen över att Manillaskolan överväger lämna sin
skolbyggnad, men att styrelsen inte kan arbeta för lokala frågor. Clara
Högberg (Manillaskolan) berättar om tankarna om att dela upp stadierna
från skolorna gemensamt i respektive skola. Henrik Sundqvist berättar
om den information som gavs vid Malvakvällen på Dövas Hus i
Stockholm i onsdags och redogör för de senaste planerna på hur det
praktiskt ska genomföras fysiskt för eleverna på de bägge skolorna.
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Förbundsstämman beslutar
att

avslå motion nr 3,

att

notera röstsiffrorna till sju röster för styrelsens förslag och
sex röster för motionärens förslag.

Förbundsstyrelsen informerar om att de även fått ytterligare två
motioner från en enskild medlem, men att dessa inte kunnats behandlas
då de inte kommer från en lokal ungdomsorganisation. Revisor Joakim
Hagelin Adeby påpekar att enskilda medlemmar har rätt att skicka in
motioner, enl. § 8 mom 3 i förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen ber om
ursäkt för deras misstag och då motionerna varit förbundsstyrelsen
tillhanda i rätt tid, enl. § 8 mom 4, ber förbundsstyrelsen att
förbundsstämman behandlar dessa motioner, trots att den tid som
stadgas i § 8 mom 5 inte följts. Förbundsstämman beslutar med
konsensus att bortse från den aktuella paragrafen och behandla de två
motionerna efter ajournering, under vilken förbundsstyrelsen ska
formulera sina yttranden och förslag till stämmobeslut.
Det föreligger ytterligare två motioner som föredras motion för motion,
bilaga 5.
Stämmoordförande Ola Lundström förklarar bakgrunden och syftet
bakom motion nr 4. Petra Örlegård redogör för styrelsens yttrande över
motion nr 4.
Motionären Isabella Hagnell frågar om revisorerna är med på styrelsens
sammanträden. Petra Örlegård svarar att fallet inte är så, däremot äger
valberedningen rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och det
brukar de också göra ett par gånger om året, revisorerna följer styrelsens
arbete via styrelseprotokollen. Revisor Joakim Hagelin Adeby påpekar
att han aldrig fått ta del av styrelseprotokollen och därmed uppfattat att
han inte äger tillgång till styrelseprotokollen. Kansliet påpekar då att
fallet inte är så, men otydliga arbetsrutiner kan ligga bakom
missförståndet. Henrik Sundqvist går igenom skillnaden mellan
revisorer och valberedning. Gustaf Lindahl undrar vad tystnadsplikten
innebär och Petra Örlegård förklarar innebörden och vad
tystnadsplikten omfattar. Johanna Carlsson berömmer
förbundsstyrelsens arbete som hon tycker illustreras bra på förbundets
webbsida och till en viss del på deras blogg. Även UNG-sidorna fyller en
bra funktion, menar Johanna. Därför anser Johanna att idén med en
verksamhetsrevisor förvisso är bra, men att det inte riktigt behövs.
Motionären Isabella Hagnell föreslår ändring i hennes motion till att
valberedningen åläggs att följa upp styrelsens verksamhetsplan. Revisor
Joakim Hagelin Adeby anser att det är förbundsstämman och dess
ombud som ska följa upp styrelsens arbete med verksamhetsplanen.
Stämmosekreterare Sven-Emil Karmgård påpekar att revisorerna redan
har denna uppgift. Valberedningens ordförande Elsa Brunemalm
föreslår att valberedningen kan mera aktivt engagera sig i
SDU
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informationsflödet på webbsidan och bloggen. Kristofer Carlsson och
Henrik Sundqvist går igenom förbundsstyrelsens ändringar i deras
yttrande, i ett försök att nå en kompromiss.
Förbundsstämman beslutar
att

delvis bifalla motion nr 4 i form av motionens två
avslutande yrkanden,

att

delvis avslå motion nr 4 i form av motionens två inledande
yrkanden.

Magdalena Kintopf redogör för styrelsens yttrande över motion nr 5.
Förbundsstämman beslutar
§ 14.

att
bifalla motion nr 5.
Fastställande av förbundsstyrelsens arvode
Förbundsstyrelsen föreslår 1,5 % av prisbasbeloppet per
sammanträdesdag samt 1 % av prisbasbeloppet per representationsdag.
Förbundsstämman beslutar

§ 15.

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag på 1,5 % av
prisbasbeloppet per sammanträdesdag samt 1,0% av
prisbasbeloppet per representationsdag,

att

notera 2009 års prisbasbelopp på 42 800 kronor.

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.

Malin Johansson (SDUR) undrar hur ersättningen för arbetsgrupperna
regleras. Henrik Sundqvist svarar att förbundsstyrelsen fastställer
ersättningen för arbetsgrupperna då dessa väljs av förbundsstyrelsen.

SDU
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§ 16.

Fastställande av förbundsavgift
Förbundsstyrelsen föreslår 1 krona per medlem.
Förbundsstämman undrar över utformningen av förbundsavgiften och
dess ändamål. Henrik Sundqvist förklarar bakgrunden och syftet med
förbundsavgiften och redogör för utvecklingen från den tidigare avgiften
på 25 kronor per medlem. Ungdomsklubbarna har inte betalat in
förbundsavgiften på länge och därför har avgiften i praktiken inte
funnits. Det nuvarande systemet med en låg och mera symbolisk
förbundsavgift dras automatiskt av klubbarnas utdelning från
bonussystemet. Jonny Dufvenberg (Tullängsskolan) undrar hur det har
fungerat med det nuvarande systemet på sistone. Henrik Sundqvist
svarar att det har fungerat jättebra. Fredrik Lundgren (UF Viljan) undrar
hur de ska göra med en medlem som är medlem i Stockholms Dövas
Förening, men som valt UF Viljan som ungdomsklubb. Fredrik frågar
om det är UF Viljan som ska kräva in avgiften (exempelvis 50 kronor)
från Stockholms DF. Henrik Sundqvist förklarar hur systemet fungerar
och förtydligar att ovanstående inte är tillämplig på de dövföreningar
som har en ungdomsklubb på sin ort, som Stockholms DF i detta fall.
Fredrik Lundgren undrar hur man ska göra för att vara medlem i
Stockholms DF och UF Viljan. Henrik Sundqvist svarar att det blir
dubbla medlemsavgifter som gäller då.
Förbundsstämman beslutar
att

§ 17.

bifalla förbundsstyrelsens förslag på 1 krona per medlem.

Fastställande av konferensavgift för nästa förbundsstämma
Förbundsstyrelsen föreslår en höjning av avgiften från 500 kronor till 700
kronor per ombud/representant.
Förbundsstämman beslutar
att

SDU

bifalla förbundsstyrelsens förslag på 700 kr per
ombud/representant.
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§ 18.

Godkännande av årets budget- och verksamhetsplan
2009 års budget- och verksamhetsplan föredras, bilaga 6.
Henrik Sundqvist meddelar att budgeten sett till slutresultatet är
korrekt, men att ett delresultat är inkorrekt. Detta påverkar alltså inte
budgeten i sin helhet och justeringen görs på plats och rör posten
”Nordiskt seminarium” och ”S:a övriga intäkter”. Jakob Jacobsson
(ÖDU) undrar över posten ”Överskott från Svenska Spel”. Henrik
Sundqvist förklarar vad bidraget består av. Ellinor Persson (SDUR)
undrar om SDU skulle kunna klara sig utan pengarna från Svenska Spel.
Henrik Sundqvist svarar att SDU givetvis är beroende av alla intäkter
som man får och att förbundet i så fall måste se över sin verksamhet om
intäkterna förändras. Laith Foad Fathulla (SDUR) undrar över skillnaden
mellan statsbidragen från Ungdomsstyrelsen resp. Arbetsförmedlingen.
Dessutom undrar Laith varför medlemsavgifterna uppgår till endast
1000 kronor. Henrik Sundqvist förklarar skillnaden och berättar att
SVCR-pengarna numera budgeteras i en egen post och att
medlemsavgifterna är för förbundsavgiften på en krona per medlem.
Johanna Carlsson (SDUR) undrar över definitionen av ”vid behov” vad
gäller arbetsutskottets sammanträden. Henrik Sundqvist svarar att AU
helt enkelt sammanträder när något akut ärende föreligger. Amina
Ouahid (SDUR) undrar vilka arbetsgrupper som finns, vilka som ingår i
dessa och hur grupperna blir till och Henrik Sundqvist svarar på
frågorna. Johanna Carlsson (SDUR) undrar över projektet
Teckenspråksmanifestation som drivs av SDR under samarbete med ett
flertal organisationer. Henrik Sundqvist berättar om på vilket sätt som
SDU engagerat sig i projektet, bl.a. om skolturnén till dövskolorna.
Jonny Dufvenberg undrar om SDU kommer att engagera sig i Urixåsiktfestivalen detta år också. Magdalena Kintopf svarar att det tyvärr
dels krockar med Dövidrottsspelen i Örebro som arrangeras samtidigt
(till exempel har inga anmälningar inkommit till festivalen och det var
också svårt att rekrytera ledare), dels tar festivalen mycket resurser från
kansliet och det har inte varit möjligt att tilldela tillräckligt med resurser
under hösten 2008, då festivalen kräver så mycket planering och
koordination. Amina Ouahid (SDUR) frågar i, samband med stycket om
personalutbildning, vad åldergränsen för lägerjobb är. Kristofer Carlsson
svarar att det är 18 år för ledare och 16 år för praktikanter. Johanna
Carlsson (SDUR) vill att förbundsstyrelsen fortsätter med sin ledarspalt i
UNG-sidorna. Kristofer Carlsson berättar att rutinerna för ledarspalten
har inte varit idealiska och att förbundsstyrelsen nu därför vill använda
bloggen under en provperiod. Johanna Carlsson undrar varför inte
någon kurs i föreningsarbete kan ordnas. Kristofer Carlsson svarar att
det är en bra idé, kanske det kan bakas in i nästa ungdomsklubbskonferens till hösten. Styrelsekandidaten Johanna Treffenberg undrar
varför ingen elevrådskurs för gymnasieskolorna ordnas, Kristofer
Carlsson förklarar att SDU inte fått signaler från gymnasieskolorna om
att en sådan kurs önskas, däremot har dessa kommit från SPSM:s skolor.
Ellinor Persson (SDUR) undrar varför språkresan finns kvar, när den
blivit inställd. Kristofer Carlsson svarar att SDU har arbetat med
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språkresan, men att det under arbetets gång dök upp problem, därför
finns den kvar. Johanna Carlsson (SDUR) undrar närmare över DNRseminariet i oktober och önskar en sammanfattning av det planerade
intressepolitiska arbetet. Kristofer Carlsson tillmötesgår önskemålen.
Revisor Joakim Hagelin Adeby uppmärksammar att HBT-frågor saknas i
verksamhetsplanen och att det på något sätt bör fångas upp, då det är ett
viktigt och aktuellt område. Johanna Carlsson (SDUR) undrar om någon
miljöpolicy eller liknande finns inom förbundet. Kristofer Carlsson
hänvisar till andra stycket under ”Allmänt” i verksamhetsplanen.
Förbundsstämman beslutar
att
§ 19.

godkänna 2009 års budget- och verksamhetsplan.

Val av förbundsordförande
Valberedningen föreslår Henrik Sundqvist för ett år.
Förbundsstämman beslutar
att

§ 20.

välja Henrik Sundqvist till förbundsordförande för en
period av ett år.

Val av ledamöter
Valberedningen föreslår Jonny Dufvenberg, Jerry Harrysson och Julia
Kankkonen till ledamöter för en period av ett år.
Kristofer Carlsson (omval), Johanna Treffenberg och Jenny Nilsson till
ledamöter för en period av två år.
Valberedningen presenterar även ett förslag från SDUR som nominerat
Isabella Hagnell istället för Jonny Dufvenberg.
Förbundsstämman beslutar

SDU

att

välja Jerry Harrysson och Julia Kankkonen till ledamöter för
en period av ett år samt Kristofer Carlsson, Johanna
Treffenberg och Jenny Nilsson till ledamöter för en period
av två år,

att

välja Jonny Dufvenberg till ledamot för ett år.
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§ 21.

Val av revisorer samt revisorssuppleant
Valberedningen föreslår Lars Åke Larsson från Öhrlings, Coopers &
Lybrand till auktoriserad revisor och Joakim Hagelin Adeby till
förtroendevald revisor samt Elisabet Farkas till förtroendevald
revisorssuppleant för ett år.
Förbundsstämman beslutar
att

§ 22.

välja Lars Åke Larsson till auktoriserad revisor och Joakim
Hagelin Adeby till förtroendevald revisor samt Elisabet
Farkas till förtroendevald revisorssuppleant för ett år.

Val av valberedning
Förbundsstämman föreslår Maria-Sofia Modig, Elsa Brunemalm, Robert
Lindell, Hanna Cederström och Petra Örlegård för ett år.
Förbundsstämman beslutar
att

§ 23.

välja Elsa Brunemalm (ordförande), Maria-Sofia Modig,
Hanna Cederström och Petra Örlegård för ett år.

Förbundsstämmans avslutande
Stämmoordförande Ola Lundström tackar för visat intresse och lämnar
över till den nyvalde förbundsordföranden Henrik Sundqvist.
Förbundsstyrelsen presenterar mottagaren av 2009 års Handbojor som
går till SF Bio och vd Jan Bernhardsson. Henrik Sundqvist avtackar
därefter förre förbundsordföranden Sven-Emil Karmgård, avgående
styrelseledamöterna Magdalena Kintopf och Petra Örlegård, avgående
lägergruppsledamoten Mona Riis, valberedningens Maria-Sofia Modig
och Elsa Brunemalm, stämmoordförande Ola Lundström och
avslutningsvis stämmosekreterare Sven-Emil Karmgård.
Henrik Sundqvist förklarar därefter 2009 års förbundsstämma avslutad.
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Vid protokollet

_____________________________
Sven-Emil Karmgård
Förbundsstämmans sekreterare

____________________________
Ola Lundström
Förbundsstämmans ordförande

_____________________________
Johanna Carlsson
Justerare

____________________________
Gustaf Lindahl
Justerare

SDU

Justeras:

12/12

