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Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 

Förbundsstämmans protokoll den 7-8 maj 2011 

Justerat: 

Närvarande:  
 
20 röstberättigade ombud 
 

Datum: 7-8 maj 2011 
Möte: Förbundsstämma 
Plats: Härnösands Folkhögskola 
Förbundsstämmans ordförande: 
Göran Alfredsson 
Förbundsstämmans sekreterare:  
Maria Sofia Modig 
Förbundsstämmans justerare: 
Johanna Treffenberg och Malin Johansson 

 
§ 1. Förbundsstämmans öppnande 
 

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

§ 2. Upprop, fastställande av röstlängd 
 
 Det finns 20 röstberättigade ombud på plats. 
 
 Förbundsstämman beslutar 
 
 att godkänna 20 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 
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året 
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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 Göran Alfredsson till att leda förbundsstämman. 
 

Förbundsstämman beslutar 
 
 att välja Göran Alfredsson till stämmoordförande. 
 
 
§ 6. Val av stämmosekreterare 
 

Valberedningen föreslår Maria Sofia Modig till att föra dagens 
förbundsstämma.  
 

 Förbundsstämman beslutar 
  
 att välja Maria Sofia Modig till stämmosekreterare. 
 
 
§ 7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 

Förbundsstämman väljer Johanna Treffenberg och Malin Johansson till 
protokolljusterare tillika rösträknare.  

 
 Förbundsstämman beslutar 
 

att välja Johanna Treffenberg och Malin Johansson till 
protokolljusterare tillika rösträknare. 

 
att elevråd och observatörer har yttranderätt. 
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§ 8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse  
 
 Verksamhetsberättelsen för år 2010 föredras sida för sida, bilaga 1. 
 
 Förbundsstämman beslutar  

 
att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2010 med ett tillägg; 
 ett textstycke om Facebook under rubriken 
 informationsverksamhet, s.22.   

 
 
§ 9. Förbundsstyrelsens ekonomiberättelse år 2010 
  
 Den ekonomiska berättelsen föredras sida för sida, bilaga 2. 

 
Stämmoordföranden Göran Alfredsson undrar hur det kommer sig att 
tillgångar skiljer sig markant mellan 2009 och 2010. Henrik Sundqvist 
svarade efter samtal med ekonomichef hos Sveriges Dövas Riksförbund har 
kommit fram till att placera pengar från ett checkkonto till en aktiefond 
med förhoppning att pengarna ska växa på sikt till förbundets fördel. 
 
Hannes Danielsson ÖDU undrar varför året 2010 visar årets resultaträkning 
visar på minus 77 kr medan intäkter visar ett överskott på över 100 000 kr. 
Henrik Sundqvist svarade år 2010 har man fått minskad statsbidrag på 
drygt 200 000 kr och trots det betalat ut medel från Dövas Dags fond, Gum 
Anders Minnesfond samt bidrag till stadskampen till ungdomsklubbarna.  

  
 Förbundsstämman beslutar   
  

 att  godkänna den ekonomiska berättelsen för år 2010. 
 
 

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

Proposition nummer 1 – Stadgeändringar.  
 
Johanna Carlsson från Stockholm Dövas Ungdomsråd (SDUR) vill att man 
ska ändra formuleringen ”1974 somnade förbundet” till ”1974 blev 
förbundet vilande” istället.  
 
Malin Johansson från SDUR kommenterade förbundsstyrelsens förslag på 
att behålla namnet med hänvisning till det finns en annan organisation med 
det snarliknande namnet ”Sverige Demokraternas Ungdomsförbund”. I 
och med efter valet 2010 är namnfrågan väldigt aktuell. Julia Kankkonen 
svarade att det pågår ett arbete med översyn gällande namnfråga internt 
och bland annat har man gjort en webbadressändring från dagens www.s-
d-u.se till www.sduf.se för att synliggöra att det är Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund. 

 
 Förbundsstämman beslutar  

 
att bifalla proposition med ett tillägg för omformulering från 
 sovande till vilande. 
 
 
Proposition nummer 2 – Handlingsprogram 2011-2015 
 
Arbetsmarknad  
Inga förändringar under nämnda rubrik. 
 
Internationellt 
Inga förändringar under nämnda rubrik. 
 
Kultur & Fritid 
Johanna Treffenberg från ÖDU frågar varför att det inte finns med i 
handlingsprogrammet att bevaka tv och media för barn och unga också? 
Johanna föreslår att förbundet ska lägga till för bevakning gällande kvalitet 
av program på teckenspråk och antal sändningstimmar i förbundets 
offentliga handlingsprogram.  
Förslag: 
”verka för kvalitetssäkring och synliggöra teckenspråk i program på 
teckenspråk och i medier”. 
 
Medlemmar & Ungdomsklubbar 
Malin Johansson SDUR undrar hur förbundsstyrelsen har tänkt sig med 
medlemsvärvning, för det kan vara till fördel ungdomsklubbarna också. 
Jenny Nilsson från förbundsstyrelsen svarar att det handlar om 
fyrårsperiod och målet kan rimligtvis uppnås i samarbete med NUFT. 
Malin Johansson kommenterade att i uppföljningsmatrisen står det ”öppna 
minst en ungdomsklubb till…” men föreslår att det ska ändras till att det 
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ska stå en ungdomsklubb i Härnösand. Jenny Nilsson föreslår ”öppna 
minst en ungdomsklubb till varav en i Norrlandsregionen” 
Förslag till omformulering i handlingsprogram 2011-2015 – 
uppföljningsmatris: 
”Öppna minst en ungdomsklubb till varav en i Norrlandsregionen”. 
 
Sociala frågor 
Malin Johansson SDUR vill under Sociala frågor förtydliga att alla 
elevvårdsteam som har teckenspråkiga barn och ungdomar ska kunna 
teckenspråk och även ha minst en döv anställd.  Jenny Nilsson 
kommenterar att det är upp till förbundsstämman om vi vill ha dessa 
ändringar med. Ett förslag är att man gör ett tillägg i raden med att det ska 
finnas en döv anställd. 
 
Henrik Sundqvist föreslår att man kan lägga till två punkter som betonar 
vikten av att ha döva anställda med kompetens och uppmuntra döva att 
utbilda sig inom det område som elevvårdsteam tillämpar. 
 
Hannes Danielsson ÖDU frågar hur pass är ”kunna teckenspråk”, vilket 
nivå önskar förbundet att ”kunna teckenspråk” ska ligga på, räcker det 
med några veckor med teckenspråksutbildning?  Jenny Nilsson föreslår att 
man kan omformulera till ”kunna fullt teckenspråk” i handlingsprogram.  
 
Förslag till offentliga handlingsprogram 2011-2015 : 
 

• ”Alla elevvårdsteam som har teckenspråkiga barn och ungdomar 
som målgrupp ska kunna fullt teckenspråk.” 

 
• ”Alla elevvårdsteam som har teckenspråkiga barn och ungdomar 

som målgrupp ska ha minst en döv anställd” 
 

• ”Uppmuntra döva att utbilda sig och få kompetens inom det område 
som elevvårdsteam tillämpar” 

 
//Under pågående diskussioner om handlingsprogram 2011-2015 finns det frågor 
från personer som följer förbundsstämman genom livesändningen. Julia 
Kankkonen frågar därför förbundsstämman om stämman godkänner att 
utomstående får ställa frågor via livechat. Förbundsstämman godkänner frågor 
från personer som yttrar sig via livechat. // 
 
Teckenspråk 
Inga förändringar under nämnda rubrik. 
 
Tolk 
Inga förändringar under nämnda rubrik. 
 
Utbildning 
Gabriella Della Morte Pålstam SDUR kommenterar att det finns två samma 
mening ”alla lärare ska ha lärar- och ämneskompetens”, en av dem ska tas 
bort.  
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Malin Johansson SDUR vill att förbundet ska lägga till en rad där de 
betonar vikten av döva lärare i skolorna. Förslag på en sådan formulering 
skulle kunna vara: 
”verka för att fler döva utbildar sig till lärare och att skolorna anställer 
dessa personer”. 
 
Olivia Renner Balkstam GTU frågar varför förbundet fokuserar bara på 
SPSM-skolor, det finns också kommunala skolor som behöver följas upp, 
som till exempel Kannebäcksskolan. Jenny Nilsson föreslår att förbundet 
lägger till en rad under utbildningsdelen i handlingsprogrammet att 
förbundet utvecklar ett nätverk med kommunala skolor som har hörsel- 
och teckenspråksklasser. 
 
Förslag på formulering: 
”utveckla ett nätverk med kommunala skolor som har hörsel- och 
teckenspråksklasser”. 
 
Förslag till offentliga handlingsprogram: 

• verka för att fler döva utbildar sig till lärare och att skolorna 
anställer döva utbildade lärare. 

• utveckla ett nätverk med kommunala skolor som bedriver hörsel- 
och teckenspråksklasser. 

 
Förbundsstämman beslutar  
 
att  bifalla proposition nummer 2 med tilläggsändringar 

 
 
§ 13. Behandling av motioner 
 

Det föreligger sju motioner som föredras sida för sida, bilaga 5. 
 
Motion nummer sju förekommer det en större diskussion då 
förbundsstyrelsen avslår motionen och ungdomsklubben Stockholm Dövas 
Ungdomsråd anser att behovet är stort. Mötet ajourneras därför till 
söndagen 8 maj för beslut till motion nummer sju. 

 
Förbundsstämman beslutar  
  
att bifalla motion nr 1 ”SPSM presentation av måluppfyllelsen” 

 
att bifalla motion nr 2 ”SPSM:s namn” 

 
att bifalla motion nr 3 ”Handbok” 
 
att bifalla motion nr 4 ”Bevaka hörselkliniker” 
 
att bifalla motion nr 5 ”Förskolebarn” 
 
att bifalla motion nr 6 ”tillägg i stadgarna §10 mom 5” 
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Mötet ajourneras till söndag 8 maj kl. 09.00 då beslut tas för motion 
nummer 7. 
 
Mötesordföranden förklarar förbundsstämman öppnat söndag 8 maj. 
 
Not: Det finns 17 röstberättigade ombud på plats. 
  
Malin Johansson SDUR presenterar en kompromiss på motion nummer sju 
att förbundet istället ska upprätta en undersida på deras hemsida för varje 
ungdomsklubb med alla nödvändiga uppgifter som bidrar till större 
nätverk på regional- och lokal nivå. Florian Tirnovan meddelar att 
förbundsstyrelsen hälsar till förbundsstämman att anta förslaget. 
 
Förbundsstämman beslutar 
 
att  anta Stockholms Dövas Ungdomsråds omarbetade förslag på 
 motion nummer sju som finns bifogat. 
 
 

§ 14.  Fastställande av förbundsstyrelsens arvode 
 
Förbundsstyrelsen föreslår 600 kr per sammanträdesdag samt 250 kr per 
representationsdag 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. Johanna Carlsson 
SDUR undrar hur det kommer sig att Valberedningen har bara ett 
arvodessystem? Det borde finnas halvdagsarvode också.  
 
Behnam Arya från Unga Hörselskadade yttrar sig om att det finns 
rekommendation från Skatteverket hur mycket ett arvode ska vara och att 
det är valberedningen ska komma med förslag, inte förbundsstyrelsen. 
Henrik Sundqvist besvarar att arvodet har under en lång tid varit 
oförändrat och det var först 2009 som man ändrade arvodet. Styrelsen tar 
med sig Behnam Aryas sakupplysning om valberedningens fastställande 
av arvode.  

 
Förbundsstämman beslutar 

 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag på 600 kr per 

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

Förbundsstämman beslutar 
 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag på 1 krona per medlem. 
 
 
 Not: Det finns 18 röstberättigade ombud på plats mellan §16 och §17. 
 
 
§ 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. 
 
 
§ 18. Godkännande av årets budget- och verksamhetsplan 
  
 2011 års budget- och verksamhetsplan föredras sida för sida, bilaga 6. 

 
Henrik Sundqvist berättar om de besparingar som SDU planerar att göra 
för att få ekonomin på rätt köl igen. Bland annat kommer det inte att 
tillsättas en vikarietjänst för Jenny Ek i höst. Vidare kommer 
förbundsstyrelsen att göra en organisationsöversyn med bland annat bilda 
regionala arbetsmöten med styrelsemedlemmar som bor i regionen utöver 
styrelsemöten.   
 
Malin Johansson SDUR frågar om ekonomin inte blir bättre till 2012 
innebär det att ombudsmanstjänsten tas bort? Henrik Sundqvist säger att 
man inte vet idag hur det blir och de hoppas att organisationsöversynen 
hjälper dem i arbetet för att göra Sveriges Dövas Ungdomsförbund starkare 
och inte behöva minska på antalet anställda. 
 
Verksamhetsplan gås igenom sida för sida. 
 
Julia Kankkonen lämnar en sakupplysning att kulturlägret genomförs i 
Stockholm under höstlovet.   
 
Johanna Carlsson SDUR föreslår att ungdomskonferensen sammanfaller 
samma fredag som Sveriges Dövas Riksförbund har sin ombudskonferens 
samma helg som Dövas Dag. Det är också ett sätt för att hålla nere 
kostnaderna men ändå få möjligheten för att träffas och samtala om 
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ungdomsfrågor. Henrik Sundqvist tar emot förslaget och förbundsstyrelsen 
ska se över förslaget. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att godkänna 2011 års budget- och verksamhetsplan. 

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

Förbundsstämman beslutar 
 

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

 
 
§ 20. Val av ledamöter 
 

Valberedningen föreslår Isabella Hagnell, Charlotta Sjölander och Jenny 
Nilsson till ledamöter för en period av två år. 

 
Förbundsstämman beslutar 

 
att  välja Isabella Hagnell (nyval), Charlotta Sjölander (nyval) och 
 Jenny Nilsson (omval) till ledamöter för en period av två år. 
 
att  konstatera att SDU:s styrelse härmed består av: 
 

Henrik Sundqvist, förbundsordförande 
Jenny Nilsson, ledamot 
Isabella Hagnell, ledamot 
Charlotta Sjölander, ledamot 
Nicholas Winberg, ledamot 
Florian Tirnovan, ledamot 
Robert Näsman, ledamot 

 
 
§ 21. Val av revisorer samt revisorssuppleant 
 

Valberedningen föreslår Thomas Lind från Öhrlings, Coopers & Lybrand 
till auktoriserad revisor, Hanna Cederström till förtroendevald revisor samt 
Joakim Hagelin–Adeby till förtroendevald revisorssuppleant för ett år. 
 
Förbundsstämman beslutar 
 
att välja Thomas Lind till auktoriserad revisor, Hanna Cederström 

till förtroendevald revisor samt Joakim Hagelin-Adeby till 
förtroendevald revisorssuppleant för ett år. 
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§ 22. Val av valberedning 
 

Förbundsstämman föreslår Isabel Engwall, Mimmi Andersson, Viktor 
Jäderlund och Johanna Carlsson för ett år. 
 
Förbundsstämman beslutar 

 
att  välja Johanna Carlsson som ordförande, Mimmi Andersson, 
  Isabel Engwall och Viktor Jäderlund som ledamöter i 

valberedningen för ett år. 
 
§ 23. Förbundsstämmans avslutande 

 
Förbundet har gjort ett uttalande under stämmoförhandlingar om att 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund bildades den 8 oktober 1966, inte 1977 
som stod i stadgarna tidigare. Förbundet firar därmed 45-årsjubileum i 
höst.  
 
Handbojor 2011 går till Specialpedagogiska skolmyndigheten och ska 
överlämnas till generaldirektör Greger Bååth.  
 
Henrik Sundqvist avtackar stämmoordföranden Göran Alfredsson, 
stämmosekreteraren Maria Sofia Modig, avgående vice ordföranden Julia 
Kankkonen och ledamoten Jerry Harrysson. Avslutningsvis hela avgående 
valberedningen Elsa Brunemalm, Laith Foad-Fatulla och Hanna 
Cederström.  

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

 

 

 
 

Vid protokollet 

 

 
 
 

________________________________ 
Maria Sofia Modig  

Förbundsstämmans sekreterare  

 
 
 

________________________________ 
Göran Alfredsson 

Förbundsstämmans ordförande  
 
 
 
 

 
 
 

_______________________________ 
Johanna Treffenberg  

Justerare  

________________________________ 
Malin Johansson 

Justerare  


