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Du/Ni är hjärtligt välkomna till SDUF:s förbundsstämma 11-13 april 2014. 
 
Plats: Västanviks Folkhögskola 
 
Fredagen den 11 april  
Vi samlas i Leksand centralstation kl. 17.00 och åker med en gemensam 
busstransport till Västanviks Folkhögskola för kvällsmiddag vid 18.00-tiden och 
gemensam samvaro på kvällen. 
 
Lördagen den 12 april 
SDUF:s förbundsstämma startar 09.00 med stämmoförhandlingar. 
Vi kommer bl. a. att behandla verksamhetsberättelse, styrelseval, propositioner 
och eventuella motioner från ungdomsklubbarna.  
 
På lördag eftermiddag har vi aktiviteter, därefter middag och samkväm på 
kvällen. 
 
Söndagen den 13 april 
Söndagen är avsatt för ev. fortsättning av förbundsstämmans 
stämmoförhandlingar samt temadiskussioner. Därefter blir det lunch och 
hemfärd vid 11.30-tiden. 
 
Praktisk information 

• Ta sängkläder (lakan, underlakan och örngott) 
• Ta med handduk 
• Hela helgen är drog- och alkoholfri 

 
Ni som har synpunkter på bl.a verksamhetsberättelsen, lämna dem till SDUF 
kansli via kansli@sduf.se senast en vecka innan förbundsstämman. 
 
Vi hälsar er varmt välkomna till SDUFs förbundsstämma! 
 
 
 
 
 
 

  

Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund  
Förmansvägen 2, 6 tr,  
117 43 Stockholm 
 
E-post: kansli@sduf.se 
Webb: www.sduf.se  
Organisationsnr: 88 32 02-1342 
Bankgironr: 5759-5647 
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Preliminärt program 
 
Fredag 11 april 
 
17.00 Samåkning från Leksand tågstation till Västanviks Folkhögskola 
18.00 Middag 
19.00 Samkväm 
 
Lördag 12 april 
 
08.00 Frukost  
09.00 Förbundsstämma  
10.15 Fikapaus 
10.30 Förbundsstämma 
12.00 Lunch 
13.00 Förbundsstämma 
14.45 Fikapaus 
15.00 SDR berättar om ”Nya Vindar” 
17.00 Lunch 
18.00 Fri aktivitet 
19.00 Samkväm/lekar 
 
Söndag 13 april 
 
08.00 Frukost 
09.00 Förbundsstämma/temadiskussioner 
11.15 Lunch 
12.15 Avfärd till Leksand tågstation 
13.07 Tåget avgår 
 
 
Med reservation för ändringar 
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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 
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 revisorssuppleant 
22. Val av valberedning 
23. Förbundsstämmans avslutande 
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Verksamhetsplan 2014 
 
ALLMÄNT 
 
Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas 
Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer 
lägga ett fokus på att döva och hörselskadade medborgare ska bli 
medbestämmande i alla samhällsnivåer, genom att belysa vårt arbete kring 
tolktjänsten, utbildning, arbetsmarknad och tillgänglighet. Sverige Dövas 
Ungdomsförbund avser att arbeta utifrån det intressepolitiska 
handlingsprogrammet under 2014, verksamheten ska genomsyras av 
demokratisk tänkande, jämlikhet, respekt för etnicitet, sexualitet och 
trosuppfattningar samt hänsyn till vår miljö. 
 
 
 
INTRESSEPOLITISKT ARBETE: 
 
Det intressepolitiska handlingsprogrammet ska som för vara i fokus, med 
huvudfokus på ungas arbetsmarknad, utbildning, universitetstolkar, skolfrågor 
och tillgänglighet. Lagförslaget om bristande tillgänglighet som en form av 
diskriminering är kommit, men förslaget kan förbättras och vi kommer därför till 
att fortsätta med torsdagsaktionen – som nu blir till tisdagsaktionen. Vi fortsätter 
med Almedalen, under sommaren 2014 bär det av till Almedalen för sjunde 
året i rad, där vi som tidigare år ska fortsätta i samma spår och lobba för flera 
saker, eftersom 2014 är valår ska vi därför sätta mer fokus på politikerna. Under 
Almedalen 2014 samarbetar vi med Sverige Dövas Riksförbund som reser dit via 
Lika Unika.  
 
Vi ska utveckla handlingsprogrammet med fokus på två huvudområden, 
ungdomsklubbarna och ung på arbetsmarknaden, vid att skapa två nya 
projektor. Vi ska fortsätta att samarbeta med och för ungdomsklubbarna och 
deras lokala engagemang samt gemensamt med dem för att rekrytera flera 
medlemmar, här kommer projekten ”Ungdomsklubbslyftet” in i bilden. 
Ungdomsklubbslyftet ska se till att ungdomsklubbarna ska lyftes upp till en ny 
nivå och innefattar bland annat hur ungdomsklubbarna kan utvecklas och hur 
de kan använde olika redskap och verktyg för deras viktiga arbete, som till 
exempel inom intressepolitik, bland annat FN-konventionen för personer med 
funktionsnedsättning. 
Konventionen är också viktig att lyfta på den internationella arenan genom 
DNUR (Dövas Nordiska Ungdomsråd), EUDY (European Union of Deaf Youth) 
och WFDYS (World Federation of the Deaf Youth Section). 
 
NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet) är ett nätverk för 
ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Nätverket ska 
mycket möjlig bli en paraplyorganisation för alla ungdomsorganisationer, SDUF 
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kommer då till att fortsätta som medlemsorganisation inom 
paraplyorganisationen. 
 
Våra intressepolitiska ambitioner kommer att präglas av det intressepolitiska 
handlingsprogrammet och dess målsättningar. 
 
 
 
SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATIONER: 
 
Styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper: 
- Minst fyra sammanträden under året för förbundsstyrelsen 
- Sammanträden under året för arbetsutskottet vid behov 
- Minst fyra sammankomster under året för samtliga arbetsgrupper 
- För styrelsen gäller det att representera förbundet i olika sammanhang. 
Exempelvis frågor som rör skolor för döva och hörselskadade 
elever, både med och utan hörseltekniska hjälpmedel, ungdomsklubbar, 
dövföreningar och externa möten, både in- och utrikes. 
Prioriterade representationer under 2014: 
- Ordförandegruppen 
- SDR:s förbundsstyrelse 
- SPSM:s nationella skolråd och andra SPSM-möten 
- RGD/RGH:s möten 
- NUFT (Nätverket för unga för tillgänglighet)  
 
 
 
MEDLEMSVERKSAMHET 
 
Vi kommer att uppmuntra ungdomsklubbar och deras engagemang samt 
främja gemensamma medlemsaktiviteter. Ett sätt är att ge ekonomiskt stöd till 
stadskampen som genomförs i ungdomsklubbarnas regi. 
 
Vi avser att genomföra följande läger under 2014; 
 
Nordiskt Juniorläger för 13-17 år, Idre, Sverige. 
Ridläger för 15-25 år, Kumla, Sverige. 
Europeiskt Juniorläger för 13-17 år, Belgien. 
Europeiskt Ungdomsläger för 18-30 år, Bulgarien. 
Världsbarnläger för 9-12 år, Gallaudet University, Washington DC, USA.   
Nordiskt Ungdomsläger för 18-30 år, Virrat, Finland. 
 
 
 
 
KONFERENS- OCH KURSVERKSAMHET 
 
Vi avser att genomföra följande konferenser och kurser under 2014; 
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SDUF:s förbundsstämma, Västanvik, Leksand 11-13 april 
Personalutbildning för lägerpersonal, en helg under maj 
Dövas Dag, september, Hässleholm 
Ungdomsklubbskonferens, en helg under november 
Lägerverksamhet under sommaren 
 
 
 
PROJEKTVERKSAMHET: 
 
Dövstudier  
SDUF samarbetar med SDR i projektet dövstudier som startade 1 februari 2013 
och som ska pågå i två år. Projektet Dövstudier till alla ska initiera, utveckla och 
erbjuda kunskaps- och kompetensutveckling om Dövstudier till olika 
målgrupper och planera för ett nationellt och permanent kursutbud. I Sverige 
är Dövstudier ett relativt nytt och outforskat område, internationellt sett har 
Dövstudier förekommit i främst amerikanska och engelska studier. I flera 
sammanhang nämns Dövstudier vara en term för det som förenar teckenspråk 
och teckenspråkets betydelse i dövsamhället, dövkultur och dövhistoria. 
 
En stärkt röst 
SDUF med sju andra organisationer (Unga rörelsehindrade, Svenska Celiaki-
Ungdomsförbundet, Unga Reumatiker, Unga Allergiker, Unga Hörselskadade 
Ungdom för Social hälsa och Unga Synskadade) har beviljats medel från 
Arvsfonden i maj 2011 för att driva projektet och projektets syfte är att på sikt 
öka unga personer med funktionsnedsättnings inflytande i samhälle och 
projektet har drivas i tre år nu och ska avslutas i år. Det pågår en dialog om att 
projektet ska göras om till en paraplyorganisation. 
 
Vi Ska Med 
SDUF önska driva ett nytt projekt som då kommer att handla unga döva 
teckenspråkiga ska vara med; projektets fokus är unga i arbetsmarknaden och 
vilka utmaningar vi möter i vardagen som tolktjänst på arbetsplatsen och 
attityd samt frågor och kurser inom det fackliga området samt 
Landsorganisationen i Sverige (LO). Vi hoppas på ett samarbete med Unga 
Hörselskadade och Dövblind Ungdom. 
  
Ungdomsklubbslyftet 
SDUF vill lyfta upp våra ungdomsklubbar, projektets syfte är att ge alla 
ungdomsklubbar samma möjligheter på lika villkor. Vi vill utarbeta verktyg och 
redskap, till exempel olika mallar, som ungdomsklubbar kan använde till att 
lösa sina utmaningar – och som igen kan stärka ungdomsklubbarnas arbete, 
både inom respektive verksamhet och intressepolitisk arbete. SDUF hoppas 
också på möjlighet till att turnera runt i Sverige och hälsa på ungdomsklubbar 
för att träffa medlemmar och diskutera behov, utmaningar och idéer.  
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INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 
 
UNG-Sidorna i Dövas Tidning – SDUF har två sidor i varje nummer som ges ut 
åtta gånger per år. Som en del av ungdomsklubbslyftet ska sidorna också 
innehålla information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra 
ungdomsklubbar. 
 
SOCIALA MEDIER – Twitter, Facebook, Youtube 
 
HEMSIDA – innehåller aktuella nyheter från och utanför SDUF. Som en del av 
ungdomsklubbslyftet ska det också finnas information och nyheter om vad som 
sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. 
 
FIRST CLASS - är en databas för alla medlemmar hos SDUF och SDR; Där har 
SDUF en egen konferens med information om SDUF:s verksamhet debattforum 
m.m.. Som en del av ungdomsklubblyftet ska SDUF uppdatera mer 
regelbundet på Forum för ungdomar och uppmuntra ungdomsklubbar att 
använda det mer, SDUF vill också ändra namn från Forum för ungdomar till 
SDUF Forum. Styrelsen och arbetsgrupper använder även First Class för intern 
kommunikation. 
 
 
BLOGG - här skriver medlemmar som är aktiva inom SDUF om sitt 
engagemang, olika berättelser och händelser.  
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Verksamhetsplan 2015 
 
 
ALLMÄNT 
 
Under verksamhetsåret 2015 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete 
med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att döva och 
hörselskadade medborgare ska bli medbestämmande i alla samhällsnivåer, 
genom att belysa vårt arbete kring tolktjänsten, utbildning, arbetsmarknad och 
tillgänglighet. Sverige Dövas Ungdomsförbund avser att arbeta utifrån det 
intressepolitiska handlingsprogrammet under 2015, verksamheten ska 
genomsyras av demokratisk tänkande, jämlikhet, respekt för etnicitet, sexualitet 
och trosuppfattningar samt hänsyn till vår miljö. 
 
INTRESSEPOLITISKT ARBETE: 
 
Det intressepolitiska handlingsprogrammet ska som för vara i fokus, med 
huvudfokus på ungas arbetsmarknad, utbildning, universitetstolkar, skolfrågor 
och tillgänglighet. Lagförslaget om bristande tillgänglighet som en form av 
diskriminering är kommit, men förslaget kan förbättras och vi kommer därför till 
att fortsätta med torsdagsaktionen – som nu blir till tisdagsaktionen. Vi fortsätter 
med Almedalen i 2015. Under sommaren 2015 bär det av till Almedalen för 
åttonde året i rad, där vi som tidigare år ska fortsätta i samma spår och lobba 
för flera saker. 
 
Vi ska utveckla handlingsprogrammet med fokus på två huvudområden, 
ungdomsklubbarna och ung på arbetsmarknaden, vid att fortsätta med 
projektor. Vi ska fortsätta att samarbeta med och för ungdomsklubbarna och 
deras lokala engagemang samt gemensamt med dem för att rekrytera flera 
medlemmar, här kommer projekten ”Ungdomsklubblyftet” in i bilden. 
Ungdomsklubblyftet ska se till att ungdomsklubbarna ska lyftes upp till en ny 
nivå och innefattar bland annat hur ungdomsklubbarna kan utvecklas och hur 
de kan använde olika redskap och verktyg för deras viktiga arbete, som till 
exempel inom intressepolitik, bland annat FN-konventionen för personer med 
funktionsnedsättning. 
Konventionen är också viktig att lyfta på den internationella arenan genom 
DNUR (Dövas Nordiska Ungdomsråd), EUDY (European Union of Deaf Youth) 
och WFDYS (World Federation of the Deaf Youth Section). 
 
NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet) är ett nätverk för 
ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Nätverket ska 
mycket möjlig bli en paraplyorganisation för alla ungdomsorganisationer i 2014, 
SDUF kommer då till att fortsätta som medlemsorganisation inom 
paraplyorganisationen. 
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Våra intressepolitiska ambitioner kommer att präglas av det intressepolitiska 
handlingsprogrammet och dess målsättningar. 
 
 
SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATIONER: 
 
Styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper: 
- Minst fyra sammanträden under året för förbundsstyrelsen 
- Sammanträden under året för arbetsutskottet vid behov 
- Minst fyra sammankomster under året för samtliga arbetsgrupper 
- För styrelsen gäller det att representera förbundet i olika sammanhang. 
Exempelvis frågor som rör skolor för döva och hörselskadade 
elever, både med och utan hörseltekniska hjälpmedel, ungdomsklubbar, 
dövföreningar och externa möten, både in- och utrikes. 
Prioriterade representationer under 2015: 
- Ordförandegruppen 
- SDR:s förbundsstyrelse 
- SPSM:s nationella skolråd och andra SPSM-möten 
- RGD/RGH:s möten 
- NUFT (Nätverket för unga för tillgänglighet) 
 
 
MEDLEMSVERKSAMHET 
 
Vi kommer att uppmuntra ungdomsklubbar och deras engagemang samt 
främja gemensamma medlemsaktiviteter. Ett sätt är att ge ekonomiskt stöd till 
stadskampen som genomförs i ungdomsklubbarnas regi. 
 
Vi avser att genomföra följande läger under 2015; 
 
Språkresa för 14-17 år, USA 
Nordiskt barnläger för 7-12 år, Norge 
Ridläger, Sverige 
Världsungdomsläger, 18-30 år, Turkiet 
Europeiskt barnläger för 9-12 år. 
 
KONFERENS- OCH KURSVERKSAMHET 
 
Vi avser att genomföra följande konferenser och kurser under 2015; 
 
SDUF:s förbundstämma 
Personalutbildning för lägerpersonal 
Dövas Dag 
Ungdomsklubbkonferens 
Nordiskt Ungdomsseminarium 
 
PROJEKTVERKSAMHET: 
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Dövstudier  
SDUF samarbetar med SDR i projektet dövstudier som startade 1 februari 2013 
och som ska pågå i två år. Projektet Dövstudier till alla ska initiera, utveckla och 
erbjuda kunskaps- och kompetensutveckling om Dövstudier till olika 
målgrupper och planera för ett nationellt och permanent kursutbud. I Sverige 
är Dövstudier ett relativt nytt och outforskat område, internationellt sett har 
Dövstudier förekommit i främst amerikanska och engelska studier. I flera 
sammanhang nämns Dövstudier vara en term för det som förenar teckenspråk 
och teckenspråkets betydelse i dövsamhället, dövkultur och dövhistoria. 
 
Vi Ska Med 
SDUF planerar ett nytt projekt som handlar om att vi ska med i samhället; 
projektets fokus är unga på arbetsmarknaden och vilka utmaningar vi möter i 
vardagen, som tolktjänst på arbetsplatsen och attityd samt frågor och kursar 
inom Fack och LO. Vi hoppas på ett samarbete med Unga Hörselskadade och 
Dövblind Ungdom. 
 
Ungdomsklubblyftet 
SDUF vill lyfta upp Sveriges ungdomsklubbar, syftet med projektet är att ge alla 
ungdomsklubbar samma möjligheter på lika villkor. Vi vill utarbeta verktyg och 
redskap, till exempel olika mallar, som ungdomsklubbar kan använde till att 
lösa sina utmaningar – och som igen kan stärka ungdomsklubbarnas arbete, 
både inom verksamhet och intressepolitisk. SDUF hoppas också på möjlighet till 
att turnera runt i Sverige och hälsa på ungdomsklubbar, vi vill träffa 
medlemmar för att diskutera behov, utmaningar och idéer.  
 
INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 
 
UNG-Sidorna i Dövas Tidning – SDUF har två sidor i varje nummer som ges ut 
åtta gånger per år. Som en del av ungdomsklubblyftet ska sidorna också 
innehålla information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra 
ungdomsklubbar. 
 
SOCIALA MEDIER – Twitter, Facebook, Youtube 
 
HEMSIDA – innehåller aktuella nyheter från och utanför SDUF. Som en del av 
ungdomsklubblyftet ska det också finnas information och nyheter om vad som 
sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. 
 
FIRST CLASS - är en databas för alla medlemmar hos SDUF och SDR; Där har 
SDUF en egen konferens med information om SDUF:s verksamhet debattforum 
m.m.. Som en del av ungdomsklubblyftet ska SDUF uppdatera mer 
regelbundet på Forum för ungdomar och uppmuntra ungdomsklubbar att 
använda det mer, SDUF vill också ändra namn från Forum för ungdomar till 
SDUF forum. 
 
BLOGG - här skriver medlemmar som är aktiva inom SDUF om sitt engagemang, 
olika berättelser och händelser.  
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MOTIONER 
 
 
Motion nr 1 från Norrlands Ungdomsklubb:  ”Projektanställd person som reser 

runt och ger en bra bas inför 
skolval” 

 
Motion nr 2 från Norrlands Ungdomsklubb: ”Stärka SDUF:s medlemsantal” 
 
Motion nr 3 från Norrlands Ungdomsklubb: ”Se över hur tolkcentraler beviljar 

tolk” 
 

Motion nr 4 från Norrlands Ungdomsklubb:  ”Gemensamt namn för 
ungdomsklubbarna” 
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Motion 1: ”Projektanställd person som reser runt och ger en bra bas inför 
skolval” 
Från Norrlands Ungdomsklubb 
 
Motivering: 
Specialskolorna är idag hotade pga minskade elevkullar för att föräldrarna 
väljer integrering i hörande skolor för sina barn. Kommunerna, där idag många 
barn med hörselnedsättningar finns, kan inte bygga upp en kompetens som 
på något sätt kan jämföras med specialskolornas,som har anpassade lokaler, 
personal som jobbar i en tradition och en samlad kompetens som byggts upp 
under flera årtionden och där hela lärarkåren/personalen har tillgång till 
varandras samlade kompetens/erfarenheter och kommunerna har inte heller 
möjlighet att erbjuda en teckenspråkig miljö.  
Specialskolorna,tillsammans med dövföreningarna med tillhörande 
ungdomsklubbar, är basen för dövkultur och teckenspråkets utveckling och 
det finns inget belägg för att teckenspråket skulle hämma utvecklingen av 
varken talat eller skrivet språk utan tvärtom stimulerar det vidare 
språkutveckling. Vidare är teckenspråket ett viktigt alternativ när hörseltekniken 
är otillräcklig eller av någon anledning ej är tillgänglig. 
 
Då vetenskaplig forskning pekar på att döva/hörselskadade mår bäst av att 
gå skola i en miljö där det finns möjlighet till direktkommunikation, en tillgänglig 
undervisningsmiljö där alla har en chans att hänga med, positiva förebilder 
samt kompisar och vuxna med samma funktionshinder som de kan identifiera 
sig med.  
 
Därför föreslår Norrlands Ungdomsklubb: 
 
Att SDUF arbetar för att kunna projektanställa en person som kan resa runt och 
på ett initierat och kunnigt sätt, gärna med stöd av personliga erfarenheter 
och tillgänglig forskning, föreläsa och berätta om skillnaden mellan att gå 
integrerat och gå på specialskola för att ge föräldrar/barn en bredare 
kunskapsbas närde står i begrepp att välja skolform. 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
 
Denna fråga är viktig för SDUF och det arbetet pågår redan med vår skolpolitik 
genom att vi sitter med i SPSM:s Nationella Skolråd, och vi kommer att trycka 
på den här frågan för att SPSM ska på sikt jobba med att sprida kunskaper och 
information genom deras enhet Råd och Stöd som har redan den funktionen 
som NU föreslår SDUF skall göra. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför förbundsstämman att avslå motionen. 
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Motion 2: ”Stärka SDUF:s medlemsantal” 
Från Norrlands Ungdomsklubb 
 
Motivering: 
SDUFs medlemsbas finns inom specialskolorna och kommunala hörselklasser 
och om fler skolungdomar blir medlemmar kan också SDUF på ett kraftfullare 
sätt arbeta för elevernas bästa samt blir även en mer självklar 
samarbetspartner för SPSM när så krävs. Eleverna får också bättre möjligheter 
att vara med och påverka genom ett medlemskap i och förhoppningsvis ett 
engagemang i SDUF. Det är viktigt att alla känner att de kan påverka sin 
situation och vara med och förbättra andras. I och med större medlemsbas blir 
det lättare för SDUF, och SDR att söka bidrag och bli starkare som 
organisationer. 
 
Därför föreslår Norrlands Ungdomsklubb: 
 
Att SDUF inför ett gratis medlemskap som erbjuds alla elever i specialskolorna 
och kommunala hörselklasser.  
 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
 
Medlemsdebiteringsansvaret ligger inte hos SDUF och kan således inte ta beslut 
i den här frågan. SDUF kommer därför istället skicka in en motion till SDRs 
kongress 2017 om medlemskapsfrågan som NU har lyft fram.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför förbundsstämman att avslå motionen. 
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Motion 3: ”Se över hur tolkcentraler beviljar tolk” 
Från Norrlands Ungdomsklubb  
 
 
Motivering: 
Minsten person i vår förening har nekats tolk till utbildning då tolkcentralen 
begärt att någon ska stå för utbildningskostnaderna. Då denne gick kursen på 
sin fritid tycker hen att kursen borde räknas som vardagstolkning och därmed 
att tolkcentralen ska stå för kostnaden.  
 
Därför föreslår Norrlands Ungdomsklubb: 
 
Att SDUF ser över alla tolkcentralers definition av vardagstolkning eller löser 
detta på ett sätt de finner lämpligt. 
 
 
 
 
 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
Det arbetet pågår redan i förbundet då vi har medverkat i 
tolktjänstutredningen och har en representant i utredningens arbetsgrupp, och 
i början av året har SDUF varit med på departementspromemorian som 
undertecknades av alla intresseorganisationer till en samlad tolktjänst. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför förbundsstämman att anse motion besvarad. 
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Motion 4: ”Gemensamt namn för ungdomsklubbarna” 
Från Norrlands Ungdomsklubb 
 
 
Motivering: 
Idag ser man inte direkt någon koppling mellan ungdomsklubbarna och SDUF 
genom namnet.  
 
Därför föreslår Norrlands Ungdomsklubb: 
 
Att ungdomsklubbarnas namn ändras till SDUF Norra, SDUF Södra och så vidare. 
Layouten, färger och form på bokstäverna samt eventuell bild och liknande 
kan ungdomsklubbarna däremot själva råda över. 
 
 
 
 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
Förbundet hänvisar till stadgar § 5 mom 8 ”Den lokala barn- och 
ungdomsorganisationen beslutar själv i sina angelägenheter.” Förbundet har 
inget mandat att ta beslut i frågan. Det behövs en skrivelse från 
ungdomsklubbarna om ett gemensamt namn som förbundet kan ta med till 
nästa förbundsstämma genom en stadgeändring om det skulle finnas intresse 
från ungdomsklubbarna. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför förbundsstämman att avslå motion. 
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PROPOSITIONER 
 
 
Proposition nr 1: ”Stadgeändring: frånvaro” 
 
Proposition nr 2: ”Stadgeändring: godkännande av två års 

verksamhetsplan” 
 
Proposition nr 3: ”Stadgeändring: antal närvarande vid styrelsemöte” 
 
Proposition nr 4: ”Ändring i Valberedningens arbetsordning” 
 
Proposition nr 5: ”Slå ihop Gum Anders fond och Dövas Dag fond” 
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Proposition nr 1: ”Stadgeändring: frånvaro” 
 
 
Förbundsstyrelsen vill föreslå stadgeändring av § 10 mom 5 för att tydliggöra 
riktlinjer för giltig frånvaro, vilket underlättar både förbundsstyrelsens och 
valberedningens arbete. Förbundet vill göra ett tillägg i förbundsstadgarna 
efter sista mening i § 10 mom 5 med följande tillägg; 
 ”Ledamot som är förhindrad att deltaga i utlyst styrelsesammanträde två 
gånger under arbetsåret utan giltiga skäl, anses ha lämnat styrelsen.”  
 
Förbundsstyrelsen yrkar på att förbundsstämman bifaller propositionen. 
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Proposition nr 2: ”Stadgeändring: godkännande av två års 

verksamhetsplan” 
 
 
Förbundsstyrelsen vill föreslå ett tillägg i förbundsstadgarna § 8 mom 11 med ny 
punkt i förbundsstämman efter punkt 18 gällande nästkommande års 
verksamhetsplan. Detta grundar sig på bifall av en motion i föregåendes 
förbundsstämma. 
 
Nuvarande 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 
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 revisorssuppleant 
22.Val av valberedning 
23.Förbundsstämmans avslutande 
 
 
 

(fortsättning på nästa sida) 
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Förbundsstyrelsen vill därför föreslå: 
 
Ny dagordning med ny punkt; «19. Godkännande av nästkommande års 
verksamhetsplan»: 
 
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 
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. Godkännande av nästkommande års verksamhetsplan 
20. Val av förbundsordförande 
21. Val av ledamöter 
22. Val av revisorer samt revisorssuppleant 
23. Val av valberedning 
24. Förbundsstämmans avslutande 
 
 
Förbundsstyrelsen yrkar på att förbundsstämman bifaller propositionen. 
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Proposition 3: ”Ändring i antal närvarande vid styrelsemöte” 
 
Förbundsstyrelsen vill föreslå stadgeändring av § 10 mom 6 då 
förbundsstyrelsen anser att nuvarande formulering inte är enlighet med 
förbundsstyrelsens arbete. Nuvarande formulering lyder enligt följande: 
”Förbundsstyrelsen är beslutsmässig vid stadgeenligt utlyst sammanträde, som 
ska ledas av förbundsordförande eller vice ordförande, då minst fyra 
ledamöter är närvarande.” 
Förbundsstyrelsen vill föreslå  
 
”Förbundsstyrelsen är beslutsmässig vid stadgeenligt utlyst sammanträde, som 
ska ledas av förbundsordförande eller vice ordförande, då minst över majoritet 
av styrelsemedlemmarna är närvarande” 
 
 
 
 
 
Förbundsstyrelsen yrkar på att förbundsstämman bifaller propositionen. 
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Proposition 4: ”Ändring i Valberedningens arbetsordning” 
 
Förbundet vill föreslå ett tillägg i stadgabilaga 1, vilket är valberedningens 
arbetsordning, gällande valberedningens arbete. Detta grundar sig på bifall av 
en motion i föregåendes förbundsstämma. Nuvarande formuleringen lyder: 
Valberedningens förslag 

Senast fyra veckor före förbundsstämman skall valberedningen utsända 
förteckning över nominerade kandidater till de lokala barn- och 
ungdomsorganisationerna. I förteckningen skall anges till vilket uppdrag 
kandidaterna nominerats enligt följande: 

• Val av stämmoordförande 
• Val av stämmosekreterare 
• Val av förbundsordförande för ett år 
• Val av tre ledamöter för två år 
• Val av två revisorer (varav en auktoriserad) för ett år  
• Val av en revisorsuppleant för ett år 

 
Förbundsstyrelsen vill föreslå: 
  
Valberedningens förslag 
Senast fyra veckor före förbundsstämman skall valberedningen utsända 
förteckning över nominerade kandidater till de lokala barn- och 
ungdomsorganisationerna. I förteckningen skall anges till vilket uppdrag 
kandidaterna nominerats enligt följande: 

• Val av stämmoordförande 
• Val av stämmosekreterare 
• Val av förbundsordförande för ett år 
• Val av tre styrelseledamöter för två år 
• Val av två revisorer (varav en auktoriserad) för ett år  
• Val av en revisorsuppleant för ett år 
• Val av fyra valberedningsledamöter för ett år 

 

Förbundsstyrelsen yrkar på att förbundsstämman bifaller propositionen. 
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Proposition 5: ”Slå ihop Gum Anders fond och Dövas Dag fond” 
 
Förbundsstyrelsen vill föreslå att Dövas Dag fond läggs ned. Förbundsstyrelsen 
föreslår då att fondpengarna på 50 000 kr/år flyttas till verksamhetsfonden 
Gum Anders fond.  
 
Gum Anders fond får då 100 000 kr/år som ska delas ut årligen. 
Ungdomsklubbarna kan då söka bidrag till Dövas Dag från Gum Anders fond 
från och med 2015.  
 
 
 
Förbundsstyrelsen yrkar på att förbundsstämman bifaller propositionen. 
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Förbundsstyrelsens förslag till nya belopp enligt § 14-17  
 
 
§ 14 Fastställande av förbundsstyrelsens arvode 
 
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrade belopp:  
 
a. Styrelsemöte: 600 kronor/dag  
 
b. Representation:  250 kr/halvdag (<4 timmar)  
  400 kr/heldag (>4 timmar) 
 
 
 
 
§ 15 Fastställande av valberedningens arvode 
 
Förbundsstyrelsen föreslår: 600 kr/dag 
 
 
 
 
§ 16 Fastställande av förbundsavgift 
 
Förbundsstyrelsen föreslår: 1 krona per medlem 
 
 
 
 
§ 17 Fastställande av konferensavgift för nästa förbundsstämma 
 
Förbundsstyrelsen föreslår: 700 kronor per ombud/representant  
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Valberedningens förslag till SDUF:s nya förbundsstyrelse för 2014 
 
 
Förbundsstyrelsen 
Ordförande ett år  Mia Modig 
 
Ledamöter två år  Julia Velasquez (Nyval) 
   David Farkas (omval) 

Viktor Sahlberg (nyval) 
    
 
Ledamöter ett år  Olivia Renner Balkstam (fyllnadsval)  
 
Mimmi Granat och Kenneth Sandberg har ett år kvar. 
    
Revisorer 
Auktoriserad revisor: 
Thomas Lind, Öhrlings, Coopers & Lybrand  
 
Förtroendevald revisor för ett år 
Nicholas Winberg (nyval)  
 
Förtroendevald revisorssuppleant för ett år 
Hanna Cederström (nyval) 
 
Mötesfunktionärer 
 
Mötesordförande:   
Eva Norberg 
 
Mötessekreterare: 
Maja Hellöre 
 
 
Om ni har frågor kring valberedningens förslag, kontakta: 
 
SDUF:s valberedning 
 
Ordförande:  E-post 
Johanna Carlsson, Stockholm johanna.carlsson@sdrf.se 
  
Ledamöter 
Isabell Engwall, Stockholm isabel.engwall@sdrf.se 
Juni Sowell, Örebro  jusow@live.com 
Petra Örlegård  petra.orlegard@gmail.com 
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NOMINERINGAR TILL MOTFÖRSLAG 
 
Blanketten med nomineringar samt blanketten med motkandidaternas 
namnteckningar lämnas till Valberedningen senast fredagen den 11 april kl. 
22.00. 
 
 
HUVUDFÖRSLAG:  MOTFÖRSLAG: 
 
Ordförande – Nyval ett år 
Mia Modig   __________________________________ 
 
      
Ledamot – nyval två år 
David Farkas  (omval) __________________________________ 
 
 
Julia Velasquez (nyval) __________________________________ 
 
 
Viktor Sahlberg  (nyval) __________________________________ 
       
 
 
Ledamot – nyval ett år 
Olivia Renner Balkstam(fyllnadsval) __________________________________ 
 
 
Motförslaget inlämnat av  __________________________________ 
 
 
ombud för  _____________________________________________. 
 (ungdomsklubbens namn) 
 
 
 
 
 
_____________________________________ den________________/ ______________ 
2014 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Ombud namnunderskrift 
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Motkandidatintyg 
 
 
 
Ja, jag ställer upp som motkandidat  
 
 
till    ____________________________________________ 
 
 
som är föreslagen som____________________________________________ för en 
period  
 
 
av ____________________________________________ år. 
 
 
 
 
 
_____________________________________ den________________/ ______________ 
2014 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Namnunderskrift 
 
 
 
 


