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SDUF är med i Torsdagsaktionen
Torsdagsaktionen sker varje torsdag. Vi på SDUF deltar till-
sammans med andra funktionshindersförbund. Syftet med 
Torsdagsaktionen är att stå utanför Rosenbad och dela ut flyg-
blad tills regeringen lagstiftar så att bristande tillgänglighet är 
diskriminering!

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

Förbundsordförande: 
Malin Johansson
malin.johansson@sdrf.se
070-860 43 83 (sms/3G)

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Förmansvägen. 2, 6 tr
117 43 Stockholm
www.sduf.se
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Nu har vi en ungdomsklubb i Norrland!
Norrlands Ungdomsklubb (NU) bildades 4 december 2011 av 
Jessica Madan, Yafet Afewerki och Juni Sowell. Just nu behöver 
NU så många medlemmar som möjligt för att kunna få en bra 
start så...

Du som är mellan 6-30 år gammal och bor i: Gävleborgs län, 
Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorr-
lands län

Bli medlem! Det gör du lättast på vår hemsida. Där kryssar 
du i Norrlands Ungdomsklubb och så voilá, du är medlem hos 
NU och SDUF!

Ledare sökes!
Ridläger, 9-17 år
Kumla  22 juli – 28 juli 
Ledare och föreståndare sökes!

Nordiskt barnläger, 6-12 år
Västanviks folkhögskola, Leksand   7 – 13 juli 
Ledare sökes!

Ledarskapsläger, 13-17 år
Lillsved, Sverige
Ledare sökes!

Övriga läger utanför Sverige:
EUDY Children Camp, 9-12 år
Gröningen, Holland  15-22 juli
Ledare sökes!

WFDYS Junior Youth Camp för 13-17 år
Rom, Italien   5 - 14 juli 
Ledare sökes!

Obs! Det är obligatoriskt att gå personalutbild-
ningen om man ska jobba på våra läger. 

Mer information finns på:
 www.sduf.se 
och på vår Facebooksida.

Anmäl dig redan nu! 
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Ungdomsklubbskonferensen lades på is ett bra tag av ekono-
miska skäl men efter en motion på vår senaste förbundsstämma 
fick vi se över ekonomin. Visst räckte pengarna och vi kunde 
med glädje meddela klubbarna att ungdomsklubbskonferensen 
blev av! Dock så kan vi inte lova att ungdomsklubbskonferensen 
äger rum varje år.

Vi hade konferens i Å5, belägen i Örebro. Alla sex ungdoms-
klubbar – Norrlands Ungdomsklubb, Skånes Dövas Ungdoms-
råd, Stockholms Dövas Ungdomsråd, Örebro Dövas Ungdoms-
klubb, Göteborgs Teckenspråkigas Ungdomsklubb och UF 
Viljan – fanns på plats.

På fredagskvällen åt vi middag tillsammans och vi presen-
terade oss och hade icebreaker.

På lördagsmorgon var det dags för ungdomsklubbskonferens 
2012. Vi började dock med en extra förbundsstämma eftersom 
Florian slutade som styrelseledamot och istället började jobba 
som ungdomskonsulent hos SDUF. Valberedningen presen-
terade sin kandidat, Charlotta Digerstam för 1,5 år, alla ung-
domsklubbar godkände Charlotta och därmed sitter hon nu i 
styrelsen! Grattis och välkommen, Charlotta D! Nu har vi två 
Malinor och två Charlottor i styrelsen!

Efter den extra förbundsstämman var det dags för Henrik 
Sundqvists föreläsning om relationen mellan moderföreningen
och ungdomsklubben. Han har suttit i SDUF-styrelsen i tio år 
och delade med sig av sina erfarenheter. Stephanie Skinner, från 

En Stärkt Röst som är en samlingsorganisation för de åtta 
största ungdomförbunden för ungdomar med funktionshinder, 
kom och föreläste. Hon tog upp frågan om hur de lokala ung-
domsklubbarna kunde samarbeta med de andra ungdoms-
klubbarna för personer med funktionshinder.

Efter middagen avrundade vi dagen med Johanna Treffen-
bergs föreläsning om arbetsgrupper och dess funktion. På 
söndagsmorgonen hade vi olika diskussioner, bland annat om 
mångfald och könsdiskriminering. Det blev en del heta dis-
kussioner men dock så var tiden slut och många klagade på 
att diskussionerna tog för kort tid. Det var både negativt och 
positivt då det visade att vi hade engagerade ungdomar!

SDUF vill tacka er alla som deltog!

LSU har nu 80 medlemsorganisationer
LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer, höll sitt årsmöte 17-18 
november i Stockholm. Det var en helg full med intressanta 
diskussioner och debatter. Några beslut i korthet: Felix König 
omvaldes som ordförande, liksom Linda Wallberg och Mattias 
Hallberg omvaldes som vice ordförande. Nio nya medlems-
organisationer tillkom och två gick ur, så LSU har nu 80 
medlemsorganisationer! Idéprogrammet reviderades och 
beslut fattades om att styrelseledamöter numera ska väljas på 
tvåårsmandat (istället för ettårsmandat).  

Äntligen ungdomsklubbskonferens!


