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FÖRORD
Vi i styrelsen för Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU) vill hälsa alla ombud och gäster
varmt välkomna till SDU:s förbundsstämma på Västanviks folkhögskola, Leksand.
Under förbundsstämman kommer vi att behandla frågor som rör förbundets framtida arbete för
döva barn och ungdomar i Sverige. Bland annat ska vi gå igenom:
- Verksamhetsberättelsen
- Ekonomiska frågor
- Nyval till SDU styrelse
- SDU:s framtid
- Övriga frågor enligt dagordningen
SDU bedriver både ungdoms- och intressepolitisk verksamhet och har medlemmar i hela
Sverige. Vi tycker att det är viktigt att SDU har broarna öppna för ungdomsklubbarna. Våra
ungdomsklubbar är viktiga för oss och alla döva barn och ungdomar i hela Sverige. Medlemmarna får möjlighet att träffa varandra i sin egen hemkommun och vara med på aktiviteter som
ungdomsklubben där anordnar, samt bedriva egen intressepolitisk verksamhet på lokalnivå.
Förbundets framtid ser allvarlig ut eftersom antalet ungdomsklubbar minskat kraftigt de senaste åren. Det är en viktig fråga som kommer att tas upp och diskuteras vidare under
förbundsstämman.
Förbundets ekonomi har gått mot det positiva under år 2003. Det har bidrat till att SDU kunnat
synas mer i olika sammanhang, bl.a. har SDU:s styrelseledamöter deltagit på Deaflympics i
Sundsvall, EU:s konferens i Aten, Grekland, Frankrikes dövas ungdomsförbunds kongress i
Paris och WFDs kongress i Montreal, Canada.
SDU:s samarbete utanför Sverige har ökat, SDU:s styrelseledamöter har representerat SDU på
en rad olika platser ute i världen och på så sätt bytt erfarenheter, inhämtat information och
bidragit med värdefull kunskap.
Slutligen vill jag – i egenskap av förbundsordförande – ge en eloge till förbundsstyrelsens
ledamöter, för deras insatser för SDU, och till våra tjänstemän Addiswa Stenström, Marika
Norrgrann och Elisabeth Hagberg.
Med dessa rader vill SDU:s förbundsstyrelse hälsa alla ombud och gäster varmt välkomna till
SDU:s förbundsstämma på Västanviks folkhögskola, Leksand 2004.

Joakim Hagelin Adeby
Förbundsordförande
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OM SDU

HISTORIK
Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU,
bildades den 19 juni 1977 och är från och med
1 juli 1994 ett självständigt organ. SDU har ett
samarbetsavtal med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) avseende personal och administration.
SDU utövar centrala och lokala verksamheter
bland medlemmar i SDR som är mellan
7-30 år.
SDU är redovisningsskyldiga gentemot
Ungdomsstyrelsen och andra bidragsgivare.
SDU är anslutna till Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer och medlem hos
Sveriges Dövhistoriska Sällskap.

SDU:S ÄNDAMÅL
att

främja vård, fostran och utbildning
av barn och ungdomar.

att

verka för dövas rätt till teckenspråk.

att

verka för drogfri verksamhet på lika
villkor och goda umgänges former.

att

tillvarata medlemmarnas dövpolitiska
intressen.

att

tillvarata döva barn och ungdomars
kulturella intressen.

att

bedriva verksamhet för barn och
ungdomar på dövas villkor, där alla har
lika värde.

att

verka för bildande och upprätthållande
av lokala ungdomsråd.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst
obunden.
Sveriges Dövas Ungdomsråd
1977-1994

Ungdomsförbundets ändamål finns i SDU:s
stadgar, se på § 2. UNGDOMSFÖRBUNDETS
ÄNDAMÅL mom 1. och mom 2.

SDU MEDLEMSANTAL
medlemmar mellan 7 - 30 år
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Nuvarande logo som valdes under årsstämman,
november 1994
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År 2003 - 1088 st
År 2002 - 1169 st
År 2001 - 1229 st

ORGANISATION

ORGANISATION

Arbetsutskottett (AU) har inte haft något möte
före klubbkonferensen.

Styrelse

Arbetsutskottets uppgift är att förbereda
ärenden inför styrelsesammanträden, komma
med förslag till beslut samt fatta beslut i
brådskande ärenden.

SDU:s styrelse år 2003
före klubbkonferensen:
Ordförande:
Ledamöter:

Joakim Hagelin-Adeby,
Stockholm
Therese Rollvén, Stockholm
Henrik Sundqvist,
Stockholm
Anita Åkesson, Örebro
Tomas Lagergren, Uppsala
Josephine Willing, Örebro
Maja Toft, Stockholm

SDU:s styrelse år 2003
efter klubbkonferensen
Ordförande:
Ledamöter:

Joakim Hagelin-Adeby,
Stockholm
Therese Rollvén, Stockholm
Henrik Sundqvist,
Stockholm
Anita Åkesson, Örebro
Tomas Lagergren, Uppsala
Josephine Willing, Örebro
Nadia Saleh, Malmö

Från vänster: Therese Rollvén, Anita Åkesson,
Josephine Willing, Joakim Hagelin-Adeby, Henrik
Sundqvist, Maja Toft och Tomas Lagergren
Maja Toft avgick som ledamot den 27 april på
Klubbkonferensen i Malmö. Nadia Saleh
ersatte Maja Toft genom fyllnadsval.
Styrelsen har haft ett sammanträde under
våren-2003 fram till klubbkonferensen.
Styrelsen använder även First Class (egen
databas) för diskussion och beslut.
Arbetsutskottet före klubbkonferensen :
Ordförande:
Ledamöter:

Från vänster, bakre raden: Therese Rollvén,Nadia
Saleh, Anita Åkesson, Josephine Willing.
Från vänster främre raden Joakim Hagelin-Adeby,
Tomas Lagergren och Henrik Sundqvist
Styrelsen har haft två sammanträden efter
klubbkonferensen, under hösten-2003.
Styrelsen använder även First Class (egen
databas) för diskussion och beslut.

Joakim Hagelin-Adeby
Henrik Sundqvist
Therese Rollven
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ORGANISATION

Arbetsutskottet efter klubbkonferensen:
Ordförande:
Ledamöter:

Joakim Hagelin-Adeby
Therese Rollvén
Henrik Sundqvist

Arbetsutskottet (AU) har under 2003 haft ett
möte efter klubbkonferensen. AU använder
även First Class (egen databas) för diskussion
och beslut.
SDU:s handlingsprogram

Administration:
Ungdomsförbundets centrala verksamhet
sköts från kontoret på Magnus Ladulåsgatan
48 på Södermalm i Stockholm.
SDU har två heltidsanställda personer, en
ombudsman och en administratör, dessa är
anställda av SDR och arbetar under SDU:s
styrelse.
Addiswa Stenström,
SDU ombudsman

Styrelsen och tjänstemän har gått igenom och
sett över SDU:s handlingsprogram och SDU:s
handbok (med bl.a information om SDU:s
verksamhet). Revideringar och uppdateringar
gjordes under hösten 2003 och arbetet fortsätter även under 2004.

Addiswa är mammaledig
från den 1 juli 2003.

Adjungerad tjänsteman:

Marika Norrgrann,
Administratör

Adjungerad vid styrelse- och AU-sammanträden har under våren 2003 varit ombudsman
Addiswa Stenström och under hösten 2003
Marika Norrgrann.
Styrelsearbetet:
SDU har detta år godkänt den arbetsordning
som styrelsen, arbetsgrupperna och tjänstemännen följer i sitt arbete.

Fram till den 1 februari 2003
arbetade Marika Norrgrann
som vikarierande administratör på heltid, efter SDR:s
omorganisation övergick
tjänsten till en tillsvidareanställning på heltid. Då Addiswa blev mammaledig tog Marika över en del av hennes arbetsuppgifter.

Firmatecknare:
Förtroendevalda firmatecknare har varit
Henrik Sundqvist och Joakim Hagelin-Adeby.

Elisabeth Hagberg,
vikarierande administratör

Revisorer:

Elisabeth började arbeta den
1 september 2003 som
administratör och extra
resurs då Addiswa är mammaledig.

Lars Åke Larsson har varit revisor och Denny
Bergerholm har varit revisorsuppleant.
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ORGANISATION

Valberedningen

Lägerkommittén

Valberedningen är en fristående arbetsgrupp.
De bevakar styrelsen under en mandatperiod
och rekryterar personer till nästkommande
styrelse.

Kommittén planerade fyra läger för olika
åldersgrupper inför sommaren 2003;
Barnläger, Nordiskt barnläger, Juniorläger,
Ridläger och Golfläger.
Av dessa läger genomfördes Ridlägret och
Nordiska barnlägret, övriga ställdes in pg.a få
anmälningar.
Kommittén har också genomfört en personalutbildning på Kärsön i Stockholm för ledarna
som skulle jobba på lägrena sommaren 2003.

Valberedningen för år 2002-2004:
Ordförande:
Ledamöter:
Suppleant:

Jonas Brännvall, Stockholm
Ulf Nilson, Lund
Linda Axelsson, Göteborg
Maria-Sofia Modig, Örebro

Lägerkommittén har haft fem möten under år
2003.

Arbetsgrupper:
Arbetsgrupperna inom och utom SDU har till
syfte att underlätta styrelsens arbete och
försöka få en bredd på medbestämmandet i
verksamheten.
SDU har under 2003 haft följande arbetsgrupper:
- Lägerkommittén
- Världsjuniorlägergruppen
- Internationella kommittén
- Unga föräldrakommittén

Sammankallande:Anita Åkesson, Örebro
(fr.o.m januari 2003)
Ledamöter:
Kenneth Åkesson, Örebro
(fr.o.m januari 2003)
Johan Lundin, Stockholm
(t.o.m augusti 2003)
Matilda Lönn, Stockholm
(t.o.m augusti 2003)
Handläggare:

Marika Norrgrann

VERKSAMHETSBERÄTTELSE "##$
*

ORGANISATION

Världsjuniorläger 2005,
World Federation of the Deaf Youth Section
(WFDYS) Junior camp 2005.
Under World Federation of the Deaf kongressen i Montreal, Kanada, under sommaren
2003, var SDU med och kandiderade värdskapet av världsjuniorläger år 2005 i Montreal,
Kanada, och fick förtroendet att arrangera
världsjuniorlägret år 2005.
En arbetsgrupp bildades i november år 2003
och har börjat planerat inför lägret som kommer att genomföras i Leksand på Västanviks
folkhögskola den 8-17 juli 2005.
Arbetsgruppen består av Joakim Hagelin
Adeby och Josephine Willing som ska arbeta
med staben och tillsammans med SDU:s
tjänstemän, Marika Norrgrann och Elisabeth
Hagberg, planera inför lägret.

Internationella kommittén
Kommittén bevakar unga dövas intressen på
ett internationellt plan.
En inspirationskväll ordnades i samband med
klubbkonferensen, fyra ungdomar berättade
om sina erfarenheter inom det internationella
området: Nadia Saleh berättade om sin studietid på Gallaudet University, Filip Wlostowski
om att ha fadderbarn, Ali Örlegård om biståndsarbete i Nicaragua och Jenny Ingvarsson berättade om volontärarbete i Australien.
Det var intressanta och uppskattade föreläsningar bland ungdomarna.

Internationella kommittén arrangerade en
språkresa till New Mexico School for the Deaf
i Santa Fé, New Mexico, USA. Resan lockade
sex grundskoleungdomar från Örebro och
Stockholm. Under två veckor fick de uppleva
en ny kultur, lära sig engelska samt amerikanskt teckenspråk och fick nya vänner för
livet.
Kommittén har även undersökt möjligheterna
att samarbeta med Svenska
Handikapporganisationers Internationella
Biståndsförening (SHIA) för att få till ett
projektarbete i samarbete med Pakistan.
Denna möjlighet undersöks vidare under år
2004. Vidare så har kommittén undersökt
möjligheterna att ha interpraktik, vilket kommer att vara ett pågående projekt under 2004.
Internationella kommittén har haft möten tre
gånger under år 2003.
Internationella kommittén bestod 2003 av:
Sammankallare: Therese Rollvén, Stockholm
Ledamöter:
Maria Farkas, Stockholm
Joachim Sundström, Örebro
(t.o.m våren 2003)
Filip Wlostowski, Örebro
Lisa Åström, Stockholm
(t.o.m hosten 2003)
Ida Karlsson, Stockholm
(fr.o.m hösten 2003).

Under året har Therese Rollven från internationella kommittén bl.a arbetat en projektansökan för ett språkreseprojekt och i december 2003 blev projektet beviljat medel från
Allmänna Arvsfonden.
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ORGANISATION OCH UNGDOMSKLUBBAR

Unga föräldrakommittén

UNGDOMSKLUBBAR

Kommittén bevakar unga föräldrarnas situation. Kommitténs arbetar för demokratiska
rättigheter, de ordnar även kurser och arrangerar föreläsningar med information bl.a från
försäkringskassan, om barns utveckling, och
om matvanor och kost för barn.
Dessutom ordnar kommittén olika utflykter
och läger för unga föräldrar och deras familjer. SDU samarbetar med SDR:s
föräldragrupp.
Kommittén arrangerade den 3-6 juli 2003 ett
weekendläger i Vimmerby för unga döva
föräldrar och deras familjer. Under helgen
besökte deltagarna bl. a Astrid Lindgrens
värld. På programmet fanns även en föreläsning om CODA (Children of deaf adults = en
organisation för hörande barn till döva föräldrar) som hölls av Christina Edenås. Lägret var
lyckat med många nöjda deltagare, både stora
och små.
Unga föräldrakommittén har haft två möten
under vårterminen och två möten under
höstterminen.
Sammankallande:
Ledamöter:

Döva Undomsklubb/-råd och sektion anslutna till SDU år 2003:
- Dalarnas Dövas Ungdomsklubb,
Dalarna
- Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomar,
Göteborg
- Skåne Dövas Ungdomsråd, Skåne
- Stockholms Dövas Ungdomsråd, Stockholm
- Ungdomsklubben Kungsängsliljan, Uppsala
- Ungdomsföreningen Viljan, Vänersborg
- Örebro Dövas Ungdomsklubb, Örebro
- Östergötlands Dövas Ungdomsklubb,
”BlåKlinten, Linköping
Aktiva ungdomsklubb/-råd och sektioner
som har lämnat in verksamhetsberättelser för
år 2003
- Dalarnas Dövas Ungdomsklubb, Dalarna
- Ungdomsföreningen Viljan, Vänersborg
- Skåne Dövas Ungdomsråd, Skåne
- Stockholms Dövas Ungdomsråd, Stockholm

Josephine Willing,
Örebro
Elin Holm. Örebro
Christoffer DahlgrenHellöre, Örebro
Cecilie Moberg, Frövi
(t.o.m. november 2003)
Simon Kojic, Örebro
(t.o.m. september
2003)
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INTRESSEPOLITIK

INTRESSEPOLITIK
Samverkan med
Sveriges Dövas Riksförbund
(SDR)
SDU har under året haft samarbete med SDR
inom flera områden bl. a inom intressepolitik.
SDU och SDR har en samrådsgrupp som
regelbundet har träffar och diskuterar gemensamma frågor bl. a inom det intressepolitiska
området, ekonomiska frågor, personalfrågor
m.m.
Addiswa Stenström, Joakim Hagelin-Adeby
och Henrik Sundqvist har varit SDU:s representanter i samrådsgruppen.

Samverkan med SDR:s arbetsgrupper:
SDR har ett antal arbetsgrupper och SDU har
en representant med i varje arbetsgrupp.

Veer tjänstman från SDR. De har behandlat
frågor som rört allt från förskola upp till
universitetsnivå, bl. a frågan om en gymnasieskola för döva i Stockholm. De ska även
arbeta fram ett förslag till SDR/SDU:s gemensamma utbildningspolicy.

SDRs projektträff i Stockholm, den 20
februari
SDR ordnade en projektträff för att informera
om vilka projekt som pågår inom SDR.
Therese Rollven och Joakim Hagelin-Adeby
deltog på träffen.

SDU/SDRs skolpolitik, Stiftelsens
Teckenspråkscentrums (STC) lokal,
Örebro, den 20 mars
Styrelseledamöter från SDU och SDR har haft
en gemensam träff i Örebro där frågor om
ungdomsklubbar, informationsmaterial till
föräldrar samt skolfrågor diskuterades. Dagen
avslutades med gemensam middag.

Andra organisationer

SDR:s föräldragrupp
Addiswa Stenström och Josephine Willing
representerar i SDRs föräldragrupp men de
har inte haft några möten under året.

SDR:s arbetsmarknadsgrupp
Addiswa Stenström representerar i SDR:s
arbetsmarknadsgrupp men de har inte haft
några möten under året.

Västanviks folkhögskola
Joakim Hagelin-Adeby representerade SDU
på Västanviks folkhögskolas skolstyrelsesammanträde den 9 april och den 10 december år
2003.

Unga Hörselskadade (UH) och
Dövblind Ungdom(DBU)

SDR / SDU:s utbildningsgrupp
Ledamöter i gruppen är Joakim Hagelin
Adeby från SDU och Lars-Åke Wikström från
SDR. Mats Jonsson är ordförande och Ragnar

Den 6 februari deltog Anita Åkesson på ett
möte i Örebro om hur ett framtida samarbete
mellan de tre organisationerna SDU, UH och
DBU kan komma att se ut.
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INTRESSEPOLITIK OCH PROJEKT

Specialskolemyndigheten (SPM)

PROJEKT

SDU har under året deltagit i tre sammanträden med SPM:s nationella brukarråd för att
diskutera frågor som rör dövskolorna i
Sverige. Joakim Hagelin-Adeby och Anita
Åkesson har representerat SDU.

Ung i Örebro

Sveriges Dövas Idrottsförbund
(SDI)
Deaflympics, Sundsvall 2003, den 4-9
mars
SDU hade styrelsemöte under de pågående
olympiska spelen i Sundsvall, som organisatoriskt sett var bra, men däremot var medaljskörden från den svenska truppen liten.
Under Idrottsspelen visade SDU upp verksamheten genom sin utställning, aktuellt
material m.m.
SDU ordnade även en kväll med olika aktiviteter bl. a femkamp. Det kom dock inte så
många, men de som kom hade en trevlig kväll
ihop.

Dövsport-konferens den 6-7 december på
Silja Line
Henrik Sundqvist deltog i Dövsport-konferensen den 6-7 december på Silja Line. SDI hade
ordnat öppet forum, där man diskuterade
dövidrottens framtid.

Projektet Ung i Örebro startade hösten 2000
och avslutades i mars 2003. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.
Syftet med projektet var att skapa ett nätverk
mellan olika instanser och skapa en meningsfull fritid för gymnasieeleverna i Örebro.
Projektet har medverkat på konferenser och på
möten med berörda parter inom RGD/RGH verksamheten i Örebro kommun, SDR, ÖDU
och SDI. Projektledaren Tine Hedin arbetade
med slutredovisning av projektet.
Styrgruppen bestod av Tine Hedin, Anders
Persson, Addiswa Stenström och Joakim
Hagelin-Adeby.

Barn och ungdomsteaterprojekt
Projektet startade år 2002 och är ett samarbetsprojekt mellan SDR, SDU och Riksteatern/Tyst
Teater. Projektet är treårigt och finansieras av
Allmänna Arvsfonden. Hanna Sejlitz började
som projektledare på halvtid hösten 2002. Den
första teateruppsättningen i projektet var
förställningen ”Brevet från NN”, som riktade
sig till ungdomar. I projektet ingår att genomföra en rad olika seminarier. Första seminariet
genomfördes den 12-14 februari 2003 på
Riksteatern i Hallunda, Stockholm. Maja Toft
deltog och representerade SDU. Under augusti
månad blev det projektledarbyte och Ingela
Hanson från SDR tog över. Det andra seminariet genomfördes den 20-21 oktober 2003 på
Kannebäcksskolan i Göteborg.
Maja Toft har under våren år 2003 varit SDU:s
representant och Nadia Saleh och Marika
Norrgrann har under hösten år 2003 varit
SDU:s representanter i teaterprojektet.
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REPRESENTATION
BoT-konferensen (Barn och Teckenspråk),
Härnösand, den 16 januari, Anita Åkesson
Stockholm, den 5 februari, Anita Åkesson och
Joakim Hagelin Adeby
Gymnasiefrågan för döva/hörskadade ungdomar i Stockholm, Stockholm
den 22 januari, Josephine Willing
den 13 maj, Josephine Willing och Joakim
Hagelin-Adeby
Invigningen av Handikappåret 2003 på
Kulturhuset i Stockholm den 29 januari,
Therese Rollven
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsdag,
Örebro den 4 februari, Addiswa Stenström
Invigningen av 15th Winter Deaflympics och
SDI 90 årsjubileum, Sundsvalls stadhus i
Sundsvall den 1 mars, Joakim Hagelin Adeby
CI-konferens, Huddinge Universitetssjukhus,
Stockholm den 13 mars, Joakim HagelinAdeby
Specialpedagogiska Institutets (SIT)
informationsdag i Stockholm den 20 mars,
Therese Rollven och Marika Norrgrann
Rikstrafikens konferens, Arlanda flygplats,
Sky City, den 27 mars, Joakim Hagelin-Adeby

Riksförbundet för döva, hörselskadade och
språkstörda barn (DHB) brainstorming kväll
om situationen i gymnasieskolan i Örebro den
20 maj, Anita Åkesson och Henrik Sundqvist
Dövblind Ungdom (DBU) årsmöte på IBIShotell i Malmö den 9-11 maj, Nadia Saleh
Skolmästerskapet, Göteborg den 2 -3 juni,
Therese Rollven, Josephine Willing och Joakim Hagelin Adeby
SDR:s representantskap, Scandic Hotell
Opalen i Göteborg den 7 juni,
Joakim Hagelin Adeby
Västanvik Folkhögskolas årsstämma, Scandic
Hotell Opalen i Göteborg den 7 juni,
Therese Rollven och Nadia Saleh
Svenska dövidrottsgalan, Rondeo i Göteborg
7 juni, Joakim Hagelin Adeby
Sveriges Dövas Idrottsförbund (SDI) förbundsstämma, Scandic Hotell Opalen i Göteborg den 8 juni, Joakim Hagelin Adeby
Sveriges Dövhistoriska Sällskap (SDHS) 10års-jubileum i Växjö den 11 oktober, Ulf
Nilson
RGD/RGH möte i Virginska skolan, den 17
september, Joakim Hagelin-Adeby och Tomas
Lagergren

Riksförbundet för döva, hörselskadade och
språkstörda barn (DHB) årsmöte i Södertälje
den 5 april, Maja Toft

Centrum för flexibelt lärande (CFL) visning
av utbildning på distans via internet, SIT
kontoret, Örebro den 6 december, Joakim
Hagelin Adeby

Unga Hörselskadade (UH) årsmöte i Marieborg i Norrköping den 4-6 april, Henrik
Sundqvist

WISDOM-seminarium i Örebro den 12 december, Josephine Willing
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INFORMATIONS
VERKSAMHET

First Class-SDR FC (Databas)

UNG-sidorna
Under våren fram
till Dövtidningen nr
5 har Zara Persson
arbetat som frilansjournalist för UNG-sidorna, därefter blev Zara
mammaledig. En vikarietjänst var inplanerad
men pengar saknades, istället fick Tomas
Lagergren från SDU:s styrelse fungera som
kontaktperson och tillsammans med tjänstemannen Marika Norrgrann ta över delar av
ansvaret. Denna lösning gäller tillsvidare.
Under året har antalet sidor för UNG-sidorna
varierat mellan 2-4 sidor av olika skäl, bl.a
resursbrist och brist på material.
Tidningen har
under året (f.ro.m
nr 4) ändrat namn
från Dövtidningen till Dövas Tidning. Under
året 2003 utkom 10 nummer.

Infoblad
Infoblad är ett informationsblad från SDU:s styrelse
och tjänstemän som rapporterar om nyheter. Infobladet
har funnits sedan år 1997 och
skickas ut i ett begränsat
antal exemplar direkt till
ungdomsklubbarna, dövföreningarna och dövskolorna. Två nr gavs ut
under år 2003.

SDU är anslutna till
databasen First Class,
SDR FC, där har SDU ett
eget mötesforum där
information om verksamheten ges.

SDUs hemsida
SDU har en egen
hemsida på Internet,
där finns det information om SDU:s organisation, verksamhet
och en del nyheter.

Teckenspråk på SDUs hemsida
Henrik Sundqvist och Josephine Willing
informerar på teckenspråk på SDU:s hemsida
om sommarens läger. Joakim Hagelin-Adeby
och Nadia Saleh har sammanfattat SDU:s
verksamhet från året som gått.
Information finns även på internationellt
teckenspråk av Joakim Hagelin-Adeby.
Henrik Sundqvist
och Josephine
Willing
berättar om
sommarens läger

Adressen till SDU:s hemsida är:
www.sdrf.se/sdu.
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Utställningar/ Föreläsningar om
SDU
Deaflympics i Sundsvall den 4-9 mars.
SDU deltog på Deaflympics med information,
bl. a genom utställning och
informationsvideor på teckenspråk. En del
profilprodukter från SDU såldes också. Samtliga tjänstemän och styrelsemedlemmar fanns
representerade i Sundsvall.

Arbetsförmedlingens (AF) arbetsmarknadsdag i Örebro den 4 februari.

ungdomsklubbar, -råd och -sektioner. Dagen
var tänkt att ägnas åt diskssoner om hur man
motiverar ungdomar till föreningslivet, samt
inoformera om nya rutiner kring aktivitetsstöd, men insperationsdagen ställdes in p.g.a
få anmälningar.

SDU:s nya Informationsmaterial
SDU har ordnat en ny informationsutställning
om förbundet och verksamheten. Informationsbroschyren ”Här är SDU” har uppdaterats.

Addiswa Stenström informerade om SDU:s
verksamhet, bl. a om SDU:s internationella
arbete, för avgångseleverna på gymnasieskolan i Örebro.

SDU:s
informationsutställning

Stiftelsen Teckenspråkscentrum (STC)
den 20 mars, Örebro.
Henrik Sundqvist och Tomas Lagergren
informerade om SDU:s verksamhet för årskurs 2.
Debattkväll om ÖDU:s situation, STC Örebro den 26 maj,
SDU ordnade en debattkväll om (ÖDU)
Örebro Dövas Ungdomsklubbs situation,
några ungdomar deltog. SDU representerades
av Henrik Sundqvist, Anita Åkesson, Josephine Willing, Tomas Lagergren och Addiswa
Stenström.
SDU inspirationsdag den 8 november på
SDU-kontoret i Stockholm.
En inspirationsdag planerades till den 8
november, SDU bjöd in representanter från

VERKSAMHETSBERÄTTELSE "##$
!&

SDU:s
informationsbroschyr
- Här är SDU

KONFERENSVERKSAMHET

KONFERENSVERKSAMHET
SDU:s klubbkonferens, den 25-27
april, IbisHotell Stadion, Malmö
Fredagen den 25 april samlades konferensdeltagarna på Ibis Hotell i Malmö för att fika
och ha samkväm på kvällen. På lördagen
startade klubbkonferensen och ca 40 personer
deltog.
Per-Thomas ”PTÖ” Örlegård från Malmö blev
klubbkonferensens ordförande, han ledde
konferensen och diskussionerna om årets
verksamhetsberättelse, samt presenterade den
ekonomiska redovisningen.
Mötets ordförande
Per-Thomas ”Ptö”
Örlegård och
mötets sekreterare
Anneli ”Ali”
Örlegård
Förbundsstyrelsen förslog klubbkonferensen
att avslå en motion från Stockholms Dövas
Ungdomsråd (SDUR) gällande eget arbetsgivaransvar, motionen avslogs med motivieringen att förbundsstyrelsen inte kan nå upp
till den kompetens och har inte de resurser
som krävs för att ta eget arbetsgivaransvar
och klubbkonferensen antog förbundsstyrelsens förslag.

Jonas Brännvall och föreningen Regnbågen –
Jonas berättade om föreningen Regnbågen
som är dövas förening inom RFSL. Förut var
Regnbågen enbart för dem i Stockholm, men
verkamheten vänder sig numera till hela
landet.
Västanviks folkhögskola – Pontus Degsell
och Jonas Brännvall, Västanviks folkhögskolas
skolstyrelse, berättade om folkhögskolan i
Leksand. Allt färre ungdomar söker sig dit,
vilket är oroande. Skolan är en del av dövas
arv och en del av dövas kultur förklarade de.
De ser positivt på nya fräscha idéer från
ungdomar vad gäller olika utbildningsförslag
m.m.
Inspirationsafton på lördagskvällen
Filip Wlostowski berättade om sitt fadderbarn, en döv 12-årig flicka från Etiopien, som
han fick kontakt med genom Barnfonden.
Jenny Ingvarsson berättade om sitt år som
volontär i Australien. Hon visade diabilder
från sitt jobb som lärarassistent på en skola för
döva i Melbourne.

Från vänster: Lisa Åström (moderator), Jenny
Ingvarsson, Nadia Saleh och Filip Wlostowski

Maja Toft avgick som styrelseledamot och
ersattes av Nadia Saleh från Malmö.
Årets par – SDU har beslutat att välja Årets
par vartannat år istället för varje år. Årets par
kommer framöver att väljas vid förbundsstämmorna, nästa gång blir år 2004.

Nadia Saleh berättade om sitt studieår på
universitet Gallaudet i Washington DC. Anneli ”Ali”Örlegård berättade om klassresan till
Nicaragua med fritidsledarlinjen på Västanviks folkhögskola. Syftet med resan var bl.a
att få en inblick i hur det är att jobba som
biståndarbetare.
På söndagen ordnades aktiviteter och lekar.
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Personalutbildning den 1-4 maj

Nordiskt barnläger i Mesnali,
Norge, den 10-17 juli

12 ungdomsledare deltog på SDU:s obligatoriska personalutbildning, år 2003 var den
förlagd på Kärsön i Stockholm. Anita Åkesson, Kenny Åkesson, Matilda Lönn, Johan
Lundin från lägerkommittén var med under
helgen och såg till att allt fungerade. Deltagarna samlades redan på torsdagskvällen för
samkväm och gemensam middag. Utbildningen bestod bl.a av olika föreläsningar,
livräddningskurs samt lägerplanering. På
fredagsförmiddagen höll Eva Norberg en
föreläsning om konflikthantering och ledarskap. Därefter tog Åsa Gustavsson vid och
hade en del praktiska övningar med deltagarna.
På lördagen åkte gruppen till en simhall i
Åkeshov utanför Stockholm där de hade
livräddningsövningar. Därefter delades
deltagarna upp i grupper för att planera inför
sommarens läger.

Två av SDU:s ledare, Kenneth Åkesson och
Mona Riis, och nio unga svenska deltagare i
Mesnali, ett ungdomscenter ganska nära
Lillehammer. Där vistades deltagarna under
en vecka, den 10-17 juli, tillsammans med en
finsk grupp och en norsk grupp.
Under veckan
hade de haft
utflykt till ett
snowboardmuseum, en
frimärkutställning
och ett
forntidsmuseum i
Maihauhen.

Svenska gruppen

Mest uppskattat var nog utflykten till
Hunderfossen – ett Skara Sommarland i
miniformat.

Samarbetsövning på Ånnaboda
På söndagen, sista dagen, hade deltagarna
teamwork-övningar, ”Träning för samverkan”. En mycket uppskattad övning. Därefter
var det avslutningen och sedan hemresa.

Sista kvällen var temat ”vikingaafton”, ett
tema deltagarna förberedde hela veckan med
att göra smycken, svärd, kläder m.m. Iklädda
vikingakläder vistades deltagarna vid brasan
på kvällen där de grillade kycklingvingar,
korv och pinnbröd. Senare på kvällen blev det
vikingalekar; kasta sten, pilbåge, spjut, kanotförflyttning m.m. Aktiviteterna avslutades
med kuddkrig och dragkamp.
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Ridläger, Äpplerum på Öland
den 5-12 juli

INTERNATIONELLT

Den 5-12 juli 2003 var SDU:s ledare Maja
Lidbrink, Carolina Wiktorsson, Karin Persson
och Malin Hidborn, samt kökspersonalen Lisa
Åström och Madelene Karlsson tillsammans
med 10 unga hästintresserade tjejer på ridläger i Äpplerum på Öland. Ridlägret var
belägrat vid en fin stor gård. Där fanns även
andra djur såsom hundar, katter, hängbukssvin, getter, kaniner, gäss och höns.
Under veckan fick deltagarna chans att prova
på ridning, dressyr, hoppning och att öva
gymkana och barbacka. Det fanns även tid till
uteritter i Ölands vackra natur.
Utflykter gjordes till Solliden och Borgholms
slott, men tyvärr var det stängt. Istället besökte deltagarna Ekerum bad samt Ölands
djurpark med vattenland och nöjespark.
Deltagarna fick även tillfälle att besöka ett
lyxstall i Färjestaden – Aledal. Näst sista
kvällen var det spökiskväll med en rad olika
läskiga händelser, bl. a berättades
spökhistorier. Väldigt lyckat!! Vid midnatt
träffades alla inne i matsalen för att dricka
spökbål med jordgubbar. Sista dagen var det
tävlingsdax i Cavelli (hoppning) och dressyr
med stilbedömning. Nervösa tjejer gjorde
hästarna jättefina; flätade och välputsade
dem.
Kvällen avslutades med en punkafton.

EU:s ungdomskonferens i Aten,
Grekland, 15-18 maj 2003
Grekiska utbildningsdepartementet var värd
för konferensen under 2003 eftersom Grekland
var EU:s ordförandeland då. Året 2003 var
också det Europeiskt handikappåret.
Konferensen tog upp viktiga områden som
berör människor med funktionshinder, t.ex.
tillgänglighet, delaktighet, information och
utbildning. Under konferensens två dagar
genomfördes olika workshops där gemensamma frågor behandlades. Joakim Hagelin
Adeby var representant från SDU.

14.e World Congress of World
Federation of the deaf (WFD) Världsförbundet för dövas världskongress i Montreal, Kanada,
den 18-26 juli 2003
Joakim Hagelin-Adeby och Therese Rollvén
var Sveriges representanter i världskongressen
för unga döva i Montreal, Kanada.
På WFD Youth Section (Ungdomssektion)
generalförsamlingen valdes en ny styrelse för
2003-2007 och Therese Rollven blev invald i
WFD:s ungdomssektion. Och värdskaper för
WFDs läger 2005-2007. SDU kandiderade
värdskapet av världsjuniorläger år 2005 under
kongressen och valdes att arrangera världsjuniorläger år 2005, platsen blir i Leksand.
Joakim Hagelin-Adeby och
Therese Rollven presesenterar
Sverige som en av kandidaterna
för WFD juniorläger 2005.
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WFD Ungdomssektions ny styrelse för 20032007 är:
Patrick Lazure (ledamot, Kanada), Therese Rollvén
(sekreterare, Sverige), Alda Padeiro (ledamot,
Portugal), Juan Angel De Gouveia (vice
ordförande, Venezuela), Victoria Skorikova
(ledamot, Nya Zeeland), Juliette Dalle (kassör,
Frankrike) och Vivien Batory (ordförande,
Danmark).
Danmark vann arrangemanget för världsbarnläger år 2006 och Spanien kommer att arrangera världsungdomslägret år 2007 i samband
med nästa världskongress.
Under veckan arrangerades föreläsningar och
workshops inom olika områden, bl.a. teknologi, biståndsarbete, utbildning, språk och
kultur samt mänskliga rättigheter.

Jeunes Sourds de France Paris
den 8-9 november 2003
”Accessibility in informations for the young
deaf” (JSF motsvarar SDU)
Nadia Saleh och Josephine
Willing representerade
SDU på JSFs konferens
den 8-9 november i Paris.
Konferensen var för
ungdomsklubbarna i
Frankrike men JSF passade
även på att bjuda in representanter från de europe- Nadia Saleh och
iska länderna Italien,
Josephine Willing i
Storbritannien, Skottland, Paris

Tyskland, Portugal, Danmark och Spanien.
Det var ett bra tillfälle att träffas och diskutera
samarbetet mellan EUDY och medlemsländerna, som alla var överens om att försöka
förbättra. Ämnen som togs upp under konferensen liknar mycket av det vi diskuterar här i
Sverige, tex. samhällets syn på döva, teckenspråk, tolkservice m.m. Under konferensen
framkom det att Sverige jämfört med Frankrike har kommit långt vad gäller teckenspråk,
tolkservice och utbildning för döva.

Dövas Nordiska Ungdoms Råd –
DNUR, 14-16 november, 2003.
Mötet hölls i Finland, Helsingfors, hos Finlands dövas förbunds kansli.
Joakim Hagelin Adeby och Henrik Sundqvist
var med på mötet som handlade om hur
ungdomsförbunden inom Norden kan utveckla ett bättre samarbete, bl.a. inom intressepolitik.
DNUR diskuterade även hur vi kan förbättra
samarbetet gällande lägerverksamheten. Det
beslöts att ett förslag på en handboken för
arrangemang kring nordiska läger skall arbetas fram under år 2004. Vidare beslöts att
DNUR skall ha två möten per år enligt DNRs
mötesplan. Det innebär att nordiska
ungdomsmöten i dess gamla form avskaffas
fr.o.m år 2003.

Representanter från Nordiska länder på DNR och
DNUR möte i Helsingfors, FInland
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SLUTORD
Sveriges Dövas Ungdomsförbunds styrelse vill rikta ett stort tack till alla som under året, på
olika sätt, gjort insatser för organisationen.
SDU vill tacka SDRs testaments- och donationsstiftelse och Allmänna Arvsfonden för det stöd
som vi fått till projektverksamhet.
Vi vill tacka våra bidragsgivare som gör det möjligt att genomföra vår lägerverksamhet för barn
och ungdomar.
Tack till följande fonder:
Stiftelsen Solstickan, Stiftelsen Sven Jerrings Fond, Sunnerdahls Handikappfond, Stiftelsen
Frimurare Barnhuset, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas
Minnesfond
Många har på olika sätt bidragit till att verksamheten hållits igång och utvecklats mot nya
möjligheter. Det är härligt med alla ungdomar, samt äldre, som har vår verksamhet och organisation inom sitt hjärta och vill vara med och stödja SDU.
Ett stort tack till SDR för ett mycket gott samarbete i frågor kring barn och ungdomar och för
det stöd riksförbundet givit SDU på olika sätt.
Stockholm den 25 februari 2004
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Ridläger,
Äpplerum på Öland

Språkresa,
New Mexico, USA

Nordiskt juniorläger,
Mesnali i Norge

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Box 4194
102 64 Stockholm
E-post: sdu@sdrf.se
Hemsida: www.sdrf.se/sdu
SDU texttelnr:
SDU faxnr:

08-442 14 96
08-442 14 97

Växel texttelnr:

08-442 14 60
0247- 641 01
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