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Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  
2007-04-14 – 2007-04-15 

 

Justerad: 

Närvarande:  
 
12 röstberättigade ombud 
 

Datum: 2007-04-14 – 2007-04-15 
Möte: Förbundsstämma 
Plats: Scandic Grand Hotell i Örebro 
Förbundsstämmans ordförande: 
Ragnar Veer 
Förbundsstämmans sekreterare:  
Kattis Linné  
Förbundsstämmans justerare: 
Maja Lidbrink och Jenny Nilsson 

 
§ 1. Förbundsstämmans öppnande 

 
SDU:s ordförande Mona Riis hälsar alla välkomna till SDU:s 
förbundsstämma på Scandic Grand Hotell i Örebro och förklarar härmed 
förbundsstämman öppnad. 
  
 

§ 2. Upprop, fastställande av röstlängd 
 
Upprop av röstberättigande ombud företas. Det finns 12 ombud med 
rösträtt på plats. 
 
Förbundsstämman beslutar 
  
att  godkänna 12 ombud med rösträtt. 

 
  
§ 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 
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10. Revisorernas berättelse 
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året 
12. Behandling av propositioner 
13. Behandling av inkomna motioner 
14. Godkännande av årets budget- och verksamhetsplan 
15. Fastställande av konferensavgift för nästa förbundsstämma 
16. Val av förbundsordförande 
17. Val av ledamöter 
18. Val av revisorer samt revisorsuppleant 
19. Val av valberedning 
20. Fastställande av årsavgift 
21. Förbundsstämmans avslutande 
 

 Förbundsstämman beslutar 
 
att  godkänna dagordningen. 

 
 
§ 5. Val av stämmoordförande 

 
Valberedningen föreslår Ragnar Veer till att leda förbundsstämman. 

 
 Förbundsstämman beslutar 
  
 att  välja Ragnar Veer till stämmoordförande. 
 
 
§ 6. Val av stämmosekreterare 

 
Valberedningen föreslår Kattis Linné till att föra protokoll vid 
förbundsstämman.  
 

 Förbundsstämman beslutar 
  
 att  välja Kattis Linné till stämmosekreterare. 
 
 
§ 7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 

Förbundsstämman föreslår Maja Lidbrink och Jenny Nilsson till 
protokolljusterare tillika rösträknare.  
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att välja Maja Lidbrink och Jenny Nilsson till protokolljusterare 
 tillika rösträknare.  
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§ 8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse år 2006 
 
 Verksamhetsberättelsen för år 2006 föredras sida för sida, bilaga 1. 
  
 Förslag på ändringar: 
 
 sid.  9   Ida Karlsson vikarierande ombudsman fr.o.m. 26 juni 2006. 
  
 sid. 14  Teckenspråksgalan, Stockholms stadshus den 13 maj, Mona Riis. 
  
 sid. 19  Stämman önskar att lägren skrivs i kronologisk ordning. 

 
sid. 20  Under lägret blev deltagarna uppdelade i 10 olika lag. 

  
sid. 21  Stämman vill lägga till datum på språkresorna. 

              Fylla i vilka frågor man diskuterat på DNUR och WFD YS och                   
                  EUDY. 
  

sid. 22  Begreppet ”döv” ändras till ”dövidentitet” 
             Stämman föreslår också att förbättra bildlayouten till nästa års                        
             verksamhetsberättelse. 

 
 Förbundsstämman beslutar 
 

att  godkänna verksamhetsberättelsen för år 2006 med 
ovanstående föreslagna ändringar. 

 
 
§ 9. Förbundsstyrelsens ekonomiberättelse år 2006 
 
 Den ekonomiska berättelsen föredras, bilaga 2. 
  
 Förbundsstämman beslutar  
  

 att  godkänna den ekonomiska berättelsen för 2006. 
 
 

§ 10. Revisorernas berättelse 
 
 Revisorernas berättelse föredras, bilaga 3. 
 

 Förbundsstämman beslutar  
  
 att  lägga revisorns berättelse till handlingarna. 
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§ 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året 
 
 Förbundsstämman beslutar  
  
 att  ge förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det    

  gångna året.  
 
 
§ 12. Behandling av propositioner 
 

Det föreligger tre propositioner från förbundsstyrelsen, bilaga 4. 
 

Förbundsstämman beslutar 
 

att  bifalla proposition nr 1 som gäller stadgeändringar och 
 omedelbart förändra dagordningen från § 14 enligt nedan. 
 

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 

 
att bifalla proposition nr 2 som gäller intressepolitiska   

programmet och ge den nya styrelsen i uppdrag att bearbeta 
det intressepolitiska programmet efter de ändringar som 
grupparbetena tog fram och som diskuterades gemensamt 
under söndagen. 

   
att bifalla proposition nr 3 som gäller medlemshantering. 
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§ 13. Behandling av inkomna motioner 
 
 Det föreligger 22 motioner från ungdomsklubbarna, bilaga 5. 
 

Förbundsstämman beslutar  
  
att  Motion nr 1 är besvarad 
 
 Motion nr 2 bifalles 
  
 Motion nr 3 bifalles 
 
 Motion nr 4 bifalles 
 
 Motion nr 5 avslås 
 
 Motion nr 6 bifalles  
 
 Motion nr 7 är besvarad  
 
 Motion nr 8 är besvarad 
  
 Motion nr 9 bifalles 
  
 Motion nr 10 bifalles 
 
 Motion nr 11 bifaller del 1 och avslår del 2 
 
 Motion nr 12 avslås 
 
 Motion nr 13 avslås 
  

Motion nr 14 bifalles och detta leder till följande ändring i 
arbetsordningen för valberedningen. Valberedningen består 
av 3 ledamöter och en sammankallande. Är alla närvarande 
så har ordförande inte rösträtt. Ordförande träder in när en 
ledamot saknas i mötet. 

 
 Motion nr 15 bifalles 
 
 Motion nr 16 är besvarad 
 
 Motion nr 17 avslås 
 
 Motion nr 18 är besvarad 
 
 Motion nr 19 bifalles och genomförs i samarbete med DHB 
 
 Motion nr 20 avslås 
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 Motion nr 21 är besvarad 
 
 Motion nr 22 är besvarad 
 

 
§ 14  Fastställande av förbundsstyrelsens arvode 

 
Förbundsstyrelsen föreslår arvode på 350 kr/sammanträdesdag,  
200 kr/representation och övriga möten för förbundsstyrelsen. 

 
Förbundsstämman beslutar 

 
 att bevilja styrelsens förslag på arvoden enligt ovan. 
  
 
§ 15  Fastställande av valberedningens arvode 

 
Förbundsstyrelsen föreslår arvode på 200kr/sammanträdesdag för 
valberedningen. 

 
Förbundsstämman beslutar 

 
att bevilja styrelsens förslag på arvode för valberedningen     

enligt ovan. 
 
 

§ 16 Fastställande av förbundsavgift 
 
Förbundsstyrelsen förslår oförändrad avgift vilken är 50 kr. 

 
Förbundsstämman beslutar 

 
 att bevilja förslaget enligt ovan. 
 
 
§ 17. Fastställande av konferensavgift för nästa förbundsstämma 

 
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad avgift vilken är 500 kr/person . 

 
 Förbundsstämman beslutar 
 
 att bevilja styrelsens förslag enligt ovan. 
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§ 18.  Godkännande av årets verksamhetsplan och budgetförslag 
  
 Verksamhetsplan för 2007 och budgetförslag för 2007 förelåg, bilaga 6. 

 
Förbundsstämman beslutar 
 
att  godkänna verksamhetsplan för år 2007 med tillägg av 

beviljade motioner. 
  
 att  godkänna budgetförslaget med tillägg att man vill ha   

     fjolårets budget på samma papper för att lättare kunna        
     jämföra budget.  

 
Sen följde uppvaktning av SDU på 30-års jubileet av bland annat Unga 
Hörselskadade, Sveriges Dövas Idrottsförbunds ungdomsråd, DHB, Sveriges Dövas 
Idrottsförbund, Sveriges Dövas Riksförbund, Dövblind Ungdom, RFSL Regnbågen, 
Stockholms Dövas Förening och Stockholms Dövas Ungdomsråd. 
 
 
§ 19 Val av förbundsordförande 

 
Valberedningen föreslår Sven-Emil Karmgård. 

  
 Förbundsstämman beslutar 

 
att  välja Sven-Emil Karmgård till förbundsordförande i SDU för      

en period av ett år. 
 
 
§ 20 Val av ledamöter 

 
Valberedningen föreslår Matilda Bergman, Kristofer Carlsson och Petra 
Örlegård till ledamöter för en period av två år. 
 
 

 Förbundsstämman beslutar 
 

att  välja Matilda Bergman, Kristofer Carlsson och Petra  
Örlegård till ledamöter i SDU för en period av två år. 
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§ 21 Val av revisorer samt revisorsuppleant 
  
 Valberedningen föreslår Lars-Åke Larsson från Öhrlings, Coopers & 

Lybrand som auktoriserad revisor, Paulina Wlostowski som 
förtroendevald revisor och Joakim Hagelin-Adeby som förtroendevald 
revisorsuppleant. 

   
Förbundsstämman beslutar 
 
att  välja Lars-Åke Larsson från Öhrlings, Coopers & Lybrand  

som auktoriserad revisor, Paulina Wlostowski som 
förtroendevald revisor och Joakim Hagelin-Adeby som 
förtroendevald revisorsuppleant för en period av ett år.  

  
 
§ 22 Val av valberedning 
  
 Förbundsstämman föreslår Elsa Brunemalm, Malin Johansson, Kenneth  
   Åkesson och Johanna Karmgård. 
 
 Förbundsstämman beslutar 

 
att  välja Johanna Karmgård som ordförande, Elsa Brunemalm, 

Malin Johansson och Kenneth Åkesson som  
ledamöter i valberedningen.   

 
 
§ 23 Förbundsstämmans avslutande 
 

Stämmoordförande Ragnar Veer tackar för visat intresse och överlämnar 
ordförandeklubban till nyvalde ordförande Sven-Emil Karmgård och 
önskar lycka till. Sven-Emil Karmgård tackar Mona Riis, Kenneth 
Åkesson och Maria Farkas som avgår från styrelsen och förklarar 
förbundsstämman avslutad.   
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Vid protokollet  
 
 
 

_____________________________ 
Kattis Linné 

Förbundsstämmans sekreterare 

 
 
 

_____________________________ 
Ragnar Veer 

Förbundsstämmans ordförande 
 
 
 
 

_____________________________ 
Maja Lidbrink 

Justerare 

 
 
 
 

_____________________________ 
Jenny Nilsson 

Justerare 
 
    
 


