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Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 

PROTOKOLL den 24 april 2010 

Attesterade: 

Närvarande:  
 
11 röstberättigade ombud 
 

Datum: 24 april 2010 
Möte: Förbundsstämma 
Plats: Frostavallen, Höör 
Förbundsstämmans ordförande: 
Eva Norberg 
Förbundsstämmans sekreterare:  
Kenneth Åkesson 
Förbundsstämmans justerare: 
Viktor Jäderlund och Johanna Carlsson 

 
§ 1. Förbundsstämmans öppnande 
 

SDU:s ordförande Henrik Sundqvist hälsar alla välkomna till SDU:s 
förbundsstämma i Höör och förklarar härmed förbundsstämman 
öppnad. 
 
 

§ 2. Upprop, fastställande av röstlängd 
 
 Det finns 11 röstberättigade ombud på plats. 
 
 Förbundsstämman beslutar 
 
 att godkänna 11 röstberättigade ombud. 
 
 
§ 3. Frågan om förbundsstämman blivit stadgeenligt utlyst 
 
 Förbundsstämman beslutar  

 
att godkänna att förbundsstämman blivit stadgeenligt 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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Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 

PROTOKOLL den 24 april 2010 

Attesterade: 

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 Eva Norberg till att leda förbundsstämman. 
 

Förbundsstämman beslutar 
 
 att välja Eva Norberg till stämmoordförande. 
 
 
§ 6. Val av stämmosekreterare 
 

Valberedningen föreslår Kenneth Åkesson till att föra dagens 
förbundsstämma.  
 

 Förbundsstämman beslutar 
  
 att välja Kenneth Åkesson till stämmosekreterare. 
 
 
§ 7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 

Förbundsstämman väljer Viktor Jäderlund och Johanna Carlsson till 
protokolljusterare tillika rösträknare.  

 
 Förbundsstämman beslutar 
 

att välja Viktor Jäderlund och Johanna Carlsson till 
protokolljusterare tillika rösträknare. 
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Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 

PROTOKOLL den 24 april 2010 

Attesterade: 

§ 8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse  
 
 Verksamhetsberättelsen för år 2009 föredras sida för sida, bilaga 1. 
 
 Förbundsstämman beslutar 
 

att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2009 med ett 
tillägg; ett textstycke om Facebook under rubriken 
informationsverksamhet, s. 15. 

 
 
§ 9. Förbundsstyrelsens ekonomiberättelse år 2009 
 Den ekonomiska berättelsen föredras sida för sida, bilaga 2. 
  
 Förbundsstämman beslutar  
  

 att  godkänna den ekonomiska berättelsen för år 2009. 
 
 

§ 10. Revisorernas berättelse 
 

 Revisorernas berättelse föredras, bilaga 3. 
 

 Förbundsstämman beslutar  
  
 att  godkänna revisorernas berättelse. 
 
 
§ 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 föredras sida för 
sida, bilaga 4 och 5. 

 
Förbundsstämman beslutar  
 
att bifalla proposition nr 1.  
 
 
att avslå proposition nr 2.  
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Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 

PROTOKOLL den 24 april 2010 

Attesterade: 

§ 13. Behandling av motioner 
 
 Det föreligger inga inkommande motioner. 
 

  
§ 14.  Fastställande av förbundsstyrelsens arvode 
 

Förbundsstyrelsen föreslår 600 kr per sammanträdesdag samt 250 kr per 
representationdag om den understiger 4 timmar och 400 kr om den 
överstiger 4 timmar. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag på 600 kr per 

sammanträdesdag samt 250 och 400 kr per 
representationsdag. 

 
 
§ 15. Fastställande av valberedningens arvode 
 
 Förbundsstyrelsen föreslår 600 kr per sammanträdesdag. 
 

Förbundsstämman beslutar 
 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag på 600 kr 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 700 kr per 
ombud/representant. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag på 700 kr per 

ombud/representant. 
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Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 

PROTOKOLL den 24 april 2010 

Attesterade: 

§ 18. Godkännande av årets budget- och verksamhetsplan 
 2010 års budget- och verksamhetsplan föredras, bilaga 6. 

 
 

Förbundsstämman beslutar 
 

att godkänna 2010 års budget- och verksamhetsplan med två 
kommentarer i verksamhetsplanen; 
ungdomsklubbskonferens genomförs endast om ekonomin 
tillåter detta. Kickoff för den nya SDU:s styrelse kommer 
inte att genomföras på grund av ekonomiska skäl. 

 
 
§ 19. Val av förbundsordförande 
 
 Valberedningen föreslår Henrik Sundqvist som omval för ett år. 
 

Förbundsstämman beslutar 
 

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

 
 
§ 20. Val av ledamöter 
 

Valberedningen föreslår Jerry Harrysson och Julia Kankkonen som 
fyllnadsval till ledamöter för en period av ett år.  

 
Robert Näsman, Florian Tirnovan och Nicholas Winberg som nyval till 
ledamöter för en period av två år. 

 
Förbundsstämman beslutar 

 
att välja Jerry Harrysson och Julia Kankkonen till ledamöter för 

en period av ett år. 
 

att välja Robert Näsman (från och med den 1 augusti), Florian 
Tirnovan och Nicholas Winberg till ledamöter för en period 
av två år. 
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Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 

PROTOKOLL den 24 april 2010 

Attesterade: 

§ 21. Val av revisorer samt revisorssuppleant 
 

Valberedningen föreslår Thomas Lind från Öhrlings, Coopers & Lybrand 
till auktoriserad revisor, Charlotta Digerstam till förtroendevald revisor 
samt Joakim Hagelin-Adeby till förtroendevald revisorssuppleant för ett 
år. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att välja Thomas Lind till auktoriserad revisor, Charlotta 

Digerstam till förtroendevald revisor samt Joakim Hagelin-
Adeby till förtroendevald revisorssuppleant för ett år. 

 
 
§ 22. Val av valberedning 
 

Förbundsstämman föreslår Elsa Brunemalm, Petra Örlegård, Hanna 
Cederström och Laith Foad Fathulla för ett år. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att välja Elsa Brunemalm, Petra Örlegård, Hanna Cederström 

och Laith Foad Fathulla som ledamöter i valberedningen för 
ett år. Gruppen själv utser vem som blir ordförande i 
valberedningen. 

 
 
§ 23. Förbundsstämmans avslutande 
 

Ordförande Henrik Sundqvist tackar för visat intresse och förklarar 
härmed förbundsstämman avslutad. 
 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
Kenneth Åkesson   Eva Norberg 

Förbundsstämmans sekreterare  Förbundsstämmans ordförande 
 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
Viktor Jäderlund   Johanna Carlsson 

Justerare    Justerare 


