un

Den nya styrelsen:
Ordförande: Isabella Hagnell

20 år från Stockholm, studerar till
jurist på Stockholms universitet

Vice ordförande: Mimmi Granat
27 år från Göteborg, jobbar med
projektet We Sign

Ekonomiansvarig:
Charlotta Digerstam

29 år från Leksand, arbetar som
lärare på Västanviks folkhögskola

Ledamot: Kenneth Sandberg

27 år från Göteborg, jobbar som
stödassistent

Ledamot: Elsa Brunemalm

25 år från Stockholm, praktiserar
som kommunikatör hos EUD och
studerar på Stockholms universitet

Ledamot: Ellinor Persson

19 år från Örebro/Stockholm,
studerar samhällsprogrammet
på Risbergskaskolan

Ledamot: Rebecca Jonsson

20 år från Örebro/Vänersborg,
studerar naturvetenskapliga
programmet på Risbergskolan

Nya valberedningen:
Johanna Carlsson, Stockholm
Petra Örlegård, Malmö
Isabel Engwall, Stockholm
Juni Sowell, Härnösand
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Förmansvägen. 2, 6 tr
117 43 Stockholm

www.sduf.se
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Mejla: sduf@sdrf.se
Blogg: www.s-d-u.se/blogg
Twitter: @_sduf
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förbundsordförande:
Isabella Hagnell
isabella.hagnell@sdrf.se
073-504 39 33 (sms/3G)
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Lyckad förbundsstämma

SDUFs förbundsstämma 2013 genomfördes vid Göteborgs
Dövas Förenings fritidsanläggning Solhem på vackra Björkö.
Totalt var vi 43 deltagare från förbundsstyrelsen, elevråden
och ungdomsklubbarna. Inbjudna gäster också medräknade.
Man måste ta färjan till Björkö. Alltså är Björkö en riktig
ö, vilket gör det hela ännu mysigare! Vad som var annorlunda
med den här förbundsstämman var att all kost under helgen
var vegetarisk och gluten- och laktosfri. Alla skulle kunna
käka samma mat. Jag själv var inte direkt förtjust i vegetarisk
mat men efter helgen kunde jag säga att jag helt klart underskattat vegetarisk mat. Men jag kan inte tala för alla deltagare
eftersom när vi skulle utvärdera helgen kunde vi se att bara
hälften uppskattade det. Här kommer klyschan: ”smaken är
som baken, delad”!
Förbundsstämman hölls i IFK Björkös klubbhus, fem minuters gångavstånd från Solhem. Åsa Henningsson fick äran
att vara mötesordförande. Det blev några heta diskussioner
om hur verksamhetsberättelsen skulle se ut. Skulle texten
ändras, uppdateras eller rentav raderas? Till sist godkändes
verksamhetsberättelsen med några ändringar. Samma sak
gällde alla våra andra handlingar. Grekisk pyttipanna stod på
lunchmenyn.
Efter lunchen gick vi igenom SDUFs proposition och motionerna från ungdomsklubbarna. Ni kan läsa motionerna och våra
yttranden på hemsidan sduf.se.
Sedan var det dags för styrelseval. Vi hade en motkandidat
från en av ungdomsklubbarna. Efter en jämn röstning visade
det sig att valberedningens namnförslag inte accepterades
av förbundsstämman så vi hade en ny röstning, med mot-

Men den vegetariska maten blev både dissad och hissad!

kandidatens namn bland namnförslagen. Efter en noggrann
uträkning kom våra rösträknare fram till att valberedningens
förslag röstades igenom.
Efter styrelsevalet tackade vi av den gamla styrelsen och
avslutade stämman. På kvällen hade vi Jeopardy med Julia
Kankkonen från projektet ”Dövstudier för alla”. Jeopardy innehöll frågor från dövrörelsen och spelet blev väldigt uppskattat
hos deltagarna!
På söndagen föreläste Åsa Henningsson om sitt projekt, Tillgänglighet genom teckenspråk. Julia Velasquez, ledamot från
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb, berättade att klubben hade
varit vilande ett bra tag men nu är aktiv igen. Grattis och lycka
till DDU!
Johanna Treffenberg och Tobias Engström från Stadskampen arbetsgrupp informerade om Stadskampen 2013 som
går av stapeln 6-8 september i Göteborg. Ni kan skriva ”Stadskampen” på facebook och gilla så får ni löpande information.
Julia Kankkonen föreläste om SDRs och SDUFs nya gemensamma projekt ”Dövstudier för alla”. Hon betonade att projektidén kom från SDUF.
Vi avslutade helgen med att låta elevrådsrepresentanterna
berätta hur det är på deras respektive skola. Jag kan lugnt säga
att representanterna är missnöjda med sina skolor. Det de tog
upp var tråkigt och det ska absolut inte vara så. Ett exempel
är att elever på en skola har haft alltför många lärarvikarier,
något som kan ha påverkat deras slutbetyg. SDUF ska följa
utvecklingen och hoppas att vi kan få hjälp av våra lokala ungdomsklubbar med att lösa problemet.
SDUF vill tacka er alla som deltog i stämman!
text: f lorian tirnovan foto: charlotta sjölander
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