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Appendix 

Barnplantorna - Riksförbundet för barn med cochlea implantat
DBU   - Dövblind Ungdom
DHB  - Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn 
DNUR   - Dövas Nordiska Ungdomsråd
EUD  - European Union of the Deaf 
EUDY   - European Union of the Deaf Youth
FSDB   - Förbundet Sveriges Dövblinda
HRF  - Hörselskadades Riksförbund
HSO   - Handikappförbundens samarbetsorgan
KFO  - Kooperationens Förhandlingsorganisation
LSU   - Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
OG   - Ordförandegruppen (består av förbundsordföranden och tjänstemän
    från Barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDUF och UH)
RGD/RGH  - Riksgymnasiet för döva/Riksgymnasiet för hörselskadade
SDI   - Svenska Dövidrottsförbundet
SDR   - Sveriges Dövas Riksförbund 
SDUF   - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
MyRight  - Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening
SIDA  - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
SPSM   - Specialskolemyndigheten 
SPSM  - Specialpedagogiska skolmyndigheten
TÖI  - Tolk- och översättarinstitutet
UH   - Unga Hörselskadade
US  - Unga Synskadade 
VIS  - Vuxendöva i Sverige
WFDYS  - World Federation of the Deaf Youth Section
WFD  - World Federation of the Deaf
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inledning

InlednIng

Nu var det dags för ett nytt år, igen! 

Mot slutet av året fick vi förstärkning i form av en intressepolitisk sekreterare, Jannicke Kvitvaer! Nu 
består kansliet av två anställda, Jannicke och Florian Tirnovan. Vi är otroligt glada över att vi kan 
fokusera på lägerverksamhet, ungdomsklubbsverksamhet och intressepolitisk verksamhet, allt på 
en gång! 

Under året har vi bevakat några viktiga intressepolitiska frågor för oss, framförallt utredningen 
”Kvalitetshöjande åtgärder för elever med funktionsnedsättningar” där vi har betonat betydelsen 
av en tvåspråkig skolmiljö där döva och hörselskadade teckenspråkiga är samlade med lärare som 
har teckenspråkskompetens. Vi kommer fortsätta betona detta under utredningens gång!

Regeringens intentioner är tydliga och det är att vi inte kommer få en egen tolktjänstmyndighet. Vi 
är med i en arbetsgrupp som består av representanter från sju hörselorganisationer som arbetar för 
en likvärdig och effektiv tolktjänst. Vi betonar fortfarande att vi vill ha en lösning som är minst lika 
effektiv och likvärdig som den vi har ställt oss bakom från början. 

Vi åkte även till årets Almedalen och lobbade. Vi har varit aktiva i NUFT och En Stärkt Röst. I skrivande 
stund pågår diskussioner om framtiden efter projektets slut. Torsdagsaktionen pågår fortfarande, 
det saknas alltså fortfarande ett konkret lagförslag, år 2013...  

Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar, arbetsgrupper och ungdomsklubbar för att ni har varit med, 
diskuterat och för alla era insatser! Även vill vi tacka alla samarbetsorganisationer för fint samarbete 
under året. 

Isabella Hagnell
Förbundsordförande

Sveriges Dövas Ungdomförbund
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Om SDUF

SDUF bildades 8 oktober 1966 i Stockholm. 1974
vilade förbundet och den 27-28 november 1976
tog Sveriges Dövas Riksförbund initiativ och
bildade Sveriges Dövas Ungdomsråd. 1 juli 1994
blev ungdomsrådet självständigt från Sveriges
Dövas Riksförbund (SDR) och bytte då tillbaka
till det nuvarande namnet.
Efter förbundstämman 2012 har SDU bytt sin 
förkortning till SDUF.
SDUF utövar central verksamhet för medlemmar 
mellan 6-30 år.
SDUF är redovisningsskyldig gentemot
Ungdomsstyrelsen och andra bidragsgivare.
SDUF är medlem hos Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer (LSU) och Sveriges
Dövhistoriska Sällskap (SDHS) samt European
Union of the Deaf Youth (EUDY) och World
Federation of the Deaf Youth Section (WFDYS).
SDUF är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund
(SDR) och Riksteatern/Tyst teater.

SDUF:s ändamål
att  främja vård, fostran och utbildning av  
 barn och ungdomar,

att  verka för dövas rätt till teckenspråk,

att  tillvarata medlemmarnas dövpolitiska  
 intressen,

att  tillvarata döva barn och ungdomars  
 kulturella intressen, både vad gäller   
 dövkultur och samhällets kulturutbud,

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

att  verka för bildande och upprätthållande  
 av lokala ungdomsorganisationer.

SDUF:s ändamål finns i förbundets stadgar under 
§ 2 Ungdomsförbundets ändamål.

Medlemsantal

Totalt antal medlemmar i åldern 6 - 30 år i SDUF
(och SDR).

År 2013 -  690 (885)
År 2012 -  705 (888)
År 2011 – 672 (872)
År 2010 – 671 (889)
År 2009 – 571 (899)
År 2008 - 947 

Siffrorna inom parentes anger åldersgruppen 25-30. 
Det för att specifera våra siffror till Ungdomstyrelsens 
statsbidrag som bara avser de som är mellan 6-25 
år. 

Lokala 
ungdomsorganisationer

Lokala ungdomsorganisationer
Aktiva lokala ungdomsorganisationer
som är anslutna till SDUF och har lämnat in
verksamhetsberättelser för år 2012:

• Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb  
(GTU)
• Skånes Dövas Ungdomsråd (SKUR)
• Stockholms Dövas Ungdomsråd, (SDUR)
• Ungdomsföreningen Viljan, Vänersborg (UF
Viljan)
• Örebro Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)
• Norrlands Ungdomsklubb (NU)

oM sdUf, sdUf:s ändAMål, MedleMsAntAl och lokAlA UngdoMsorgAnIsAtIoner

Sveriges Dövas Ungdomsråd
1977-1994

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
november 1994 -2012

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
april 2012-
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Organisation 

Förbundsstyrelsen 

Före förbundsstämman:

Förbundsordförande:
Malin Johansson, Stockholm/Malmö

Ledamöter:
Isabella Hagnell, Örebro/Stockholm
Nicholas Winberg, Göteborg
Charlotta Sjölander, Göteborg
Malin Beckman, Vänersborg
Julia Gezelius, Örebro (t.om 10/11-12)
Florian Tirnovan, Stockholm (to.m 10/11-12)
Charlotta Digerstam , Leksand (fr.om 10/11-12)

Styrelsen har haft fyra ordinarie och
ett konstituerande styrelsemöten efter
förbundsstämman, Styrelsen har även använt
First Class för diskussion och beslut.

Efter förbundsstämman:

Förbundsordförande: 
Isabella Hagnell, Stockholm

Ledamöter: 
Kenneth Sandberg, Göteborg
Mimmi Granat, Göteborg
Rebecca Jonsson, Vänersborg, Örebro
Elsa Brunemalm, Stockholm
Ellinor Persson, Stockholm (to.m 7/12-13)
Charlotta Digerstam , Leksand (to.m 7/12-13)
David Farkas, Stockholm (fr.om 7/12-13)
Mia Modig, Stockholm (fr.om 7/12-13)

Styrelsen har haft ett konstituerande möte 
direkt efter förbundsstämmans avslutande samt 
tre ordinarie styrelsemöten. Styrelsen har även 
använt First Class för diskussion och beslut.

Arbetsutskottet efter förbundsstämman:

Ordförande:   Isabella Hagnell
Vice ordförande: Mimmi Granat
Ledamot:   Charlotta Digerstam 
   (to.m 7/12-13)
   David Farkas
   (fr.om 7/12-13)

Arbetsutskottet har haft möten över Firstclass/
Whatsapp/Skype.

orgAnIsAtIon

Arbetsutskottet före förbundsstämman:

Ordförande: Malin Johansson
Vice ordförande: Nicholas Winberg
Ledamot: Isabella Hagnell

Arbetsutskottet har haft möten över Firstclass/
Whatsapp/Skype.

Förbundsstyrelsen 2012-2013
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Ansvarsområden efter förbundsstämman
Alla i förbundsstyrelsen har gemensamt ansvar 
för:  

Verksamhetsplanen
Verksamhetsberättelsen
Intressepolitiska frågor

Isabella Hagnell, förbundsordförande
Arbetsledare
Firmatecknare
AU
Samrådsgrupp SDUF+SDR
SDR styrelsemöte (1) = första val
Ordförandegruppens träff (1)
Organisationsfrågor
LSU
NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet)
Tolkfrågor

Skånes Dövas Ungdomsklubb
Östervångsskolans elevråd   
      
Mimmi Granat, vice ordförande
Vice arbetsledare
Firmatecknare
AU
Samrådsgrupp SDU+SDR
SDR styrelsemöte (2) = andra val
Ordförandegruppens träff (2)
Riksteatern/Tysta Teater
SDI + SDI Ungdom
Internationella gruppen
En Stärkt Röst

SDUR

Charlotta Digerstam, ekonomiansvarig
Firmatecknare
AU
Lägergruppen
Ungdomsstyrelsen
Nätverket Unga för Tillgänglighet
HSO & Lika Unika

RGD/RGH elevråd
Örebro Dövas Ungdomsklubb 
Birgittaskolans elevråd
SPSM:s skolråd
Västanviks folkhögskolas styrelse

Ellinor Persson styrelseledamot
AU Suppleant
Barnplantorna
HRF
Tillgänglighetsfrågor RGD/RGH
DNUR (1)
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Rebecca Jonsson, styrelseledamot
DHB
DBU
Teaterhögskolan
Riksteatern / Tyst Teater
Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
Kannebäcksskolans elevråd

Kenneth Sandberg, styrelseledamot
Lägergruppen
Internationella gruppen
SPSM
Stockholms Dövas Ungdomsråd
Manillaskolans elevråd
UK Kungsängsliljan

Elsa Brunemalm, styrelseledamot
Kommunikation
Projektidéer
Medlemshantering
Unga informatörer
Lika Unika

Örebro Dövas Ungdomskliubb
Birgittaskolans Elevråd

orgAnIsAtIon

(1) - närvarar i första hand
(2) - närvarar i andra hand när ordinarie 
förbundsordförande är förhindrad
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Ansvarsområden efter förbundsstämman

Isabella Hagnell, förbundsordförande
Arbetsledare
Firmatecknare
AU
Samrådsgrupp SDUF+SDR
SDR styrelsemöte (1) = första val
Ordförandegruppens träff (1)
Organisationsfrågor
LSU
NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet)
Tolkfrågor

Skånes Dövas Ungdomsklubb
Östervångsskolans elevråd 

Mimmi Granat, vice ordförande
Vice arbetsledare
Firmatecknare
AU
Samrådsgrupp SDU+SDR
SDR styrelsemöte (2) = andra val
Ordförandegruppens träff (2)
Riksteatern/Tysta Teater
SDI + SDI Ungdom
Internationella gruppen
En Stärkt Röst

SDUR

David Farkas, ekonomiansvarig
Firmatecknare
AU
Lägergruppen
Ungdomsstyrelsen
UH
HSO & Lika Unika
Västanviks Folkhögskola
FSDB
DBU
Norrlands Ungdomsklubb
Kristinaskolans elevråd

Västanviks folkhögskolas styrelse

Mia Modig, styrelseledamot
Lägergruppen
DNUR (2)
EUDY (2)
Teaterhögskolan
RGD/RGH elevråd
NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet)

Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
UK Kungsängsliljan
Manillaskolans Elevråd

Kenneth Sandberg, styrelseledamot
DNUR (1)
EUDY (1)
Internationella gruppen
RFSL Regnbågen

UF Viljan
Kannebäckskolans elevråd

Elsa Brunemalm, styrelseledamot
Kommunikation
Projektidéer
Medlemshantering
Unga informatörer
Lika Unika

Örebro Dövas Ungdomskliubb
Birgittaskolans Elevråd

Rebecca Jonsson, styrelseledamot
Ungdomsklubbar
Tillgänglighetsfrågpr RGD/RGH
HRF
Barnplantorna
Lägergruppen
SPSM

 

Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
Vänerskolans Elevråd 
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Personal på SDUF
Ungdomsförbundets operativa verksamhet 
sköts från kontoret i Stockholm på
Förmansvägen 2 i Årstadal. SDUF har haft 
två anställda personer under året: en 
ungdomskonsulent och en intressepolitisk 
sekreterare

Adjungerade tjänstemän:
Adjungerade vid styrelse- och AU-
sammanträden har varit SDUF:s tjänsteman
Florian Tirnovan.

Styrelsearbetet:
SDUF har detta år godkänt den arbetsordning 
som styrelsen, arbetsgrupperna och 
tjänstemännen följer i sitt arbete.

Firmatecknare:
Isabella Hagnell och Charlotta Digerstam.

Revisorer:
Auktoriserad revisor
Thomas Lind, Öhrlings, Coopers & Lybrand

Förtroendevald revisor
Hanna Cederström

Förtroendevald revisorssuppleant
Joakim Hagelin- Adeby

Samrådsgrupp:
SDUF och SDR har en samrådsgrupp som 
regelbundet har möten och diskuterar
gemensamma frågor bl. a. ekonomi, 
personalfrågor och medlemshantering.

SDUF har haft ett samrådsmöte med SDR 25/11.

Riksarkivet
SDUFs gamla material från år 1966 t.o.m. år 
2006 har lämnats in på Riksarkivet i Arninge, 
Stockholm den 20 januari 2009.

Urban Mesch har, tillsammans med SDUFs 
kansli, gjort i ordning materialet bestående av 
bl.a. protokoll, handlingar, fotografier m.m. Nu 
är dessa handlingarna förvarade på Riksarkivet 
i Arninge. 

Jannicke Kvitvaer
Intressepolitisk sekreterare
Fr.om 25/11-13

Florian Tirnovan
Ungdomskonsulent
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SDUF:s ad hoc-grupper
Styrelsen och tjänstemännen har bildat några 
ad hoc-grupper (tillfälliga arbetsgrupper) 
under året:

Före förbundsstämman:

• Almedalen
Charlotta Sjölander och Nicholas Winberg

• Konferens för ungdomsklubbar
Styrelsen och Florian Tirnovan

• Skolturné
Charlotta Digerstam, Malin Johansson och 
Florian Tirnovan

• Dövas Dag
Malin Beckman och Julia Gezelius

orgAnIsAtIon

Efter förbundsstämman:

• Konferens för ungdomsklubbar
Mimmi Granat, Kenneth Sandberg, Rebecca 
Jonsson och Florian Tirnovan

• Stadgargruppen
Elsa Brunemalm och Isabella Hagnell
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Arbetsgrupper
Arbetsgrupperna inom SDUF har till syfte att 
underlätta styrelsens arbete och försöka få en 
bredd på medbestämmandet i verksamheten.

SDUF har under året haft följande 
arbetsgrupper:
 
• Lägergruppen
• Internationella gruppen 

Lägergruppen
Lägergruppen har haft tre möten. Diskussioner 
och beslut har även förts och tagits i 
lägergruppens grupp på FC och även i 
whatsapp. Lägergruppen planerade och 
genomförde olika läger under sommaren. 
Nordiskt barnläger (6-12 år), ridläger (9-17 år),  
WFDYS juniorläger (13-17), EUDY barnläger 
(9-12). Under året har lägergruppen planerat 
och genomfört en personalutbildning i 
Stockholm. 

Sammankallare:
Rebecca Jonsson, Örebro/Vänersborg

Ledamöter:
Ellinor Persson, Stockholm
Johanna Treffenberg, Göteborg

Internationella gruppen

Sammankallare:
Isabella Hagnell

Ledamöter:
Kenneth Sandberg
Jamila Ouahid

orgAnIsAtIon

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

Före förbundsstämman:

Ordförande:  
Johanna Carlsson, Stockholm

Ledamöter:
Isabel Engwall, Stockholm
Mimmi Granat, Göteborg
Viktor Jäderlund, Malmö

Efter förbundsstämman:

Ordförande:  
Johanna Carlsson, Stockholm

Ledamöter:
Isabel Engwall, Stockholm
Juni Sowell, Örebro
Petra Örlegård, Malmö



~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund  ~  Verksamhetsberättelse 2013 ~

~ 11 ~

Intressepolitik 

Almedalen

29 juni – 6 juli ägde världens största och mest 
demokratiska mötesplats för bland annat 
politiker, tjänstemän och intresseorganisationer 
rum på Gotland; Almedalsveckan. SDUF var på 
plats med Jannicke Kvitvær, Isabella Hagnell, 
Mimmi Granat, Charlotta Sjölander, Malin 
Johansson och Florian Tirnovan.

Nytt i år var att SDUF samarbetet med En Stärkt 
Röst under veckan. Vi hade t-shirts med texten; 
«Jag är inte jobbig, jag är viktig!», som var 
ett bidrag från Charlotta Sjölander. Barn och 
äldreministern, Maria Larsson tyckte om texten 
och berömde det under barnrättsdagen, 
det bidrog till att vi fick i gång en diskussion 
med henne om barnkonventionen och om 
den skyddar rättigheterna för barn med 
funktionsnedsättning tillräckligt. 

En Stärkt Röst genomförde aktion, 
«dansa för tillgänglighet», var alla 
samarbetsorganisationer bidrog till med att 
dansa för att väcka uppmärksamhet. ESR hade 
också frukostträff och ett seminarium. Temat för 
seminarium och debatten var: «Brister i politiken 
- bristande tillgänglighet som diskriminering», 
som handlade om bristande tillgänglighet som 
diskrimineringsgrund. Lars Ohly, f.d. partiledare 
för Vänsterpartiet, var seminariets moderator, 
och paneldebatten bestod av representanter 
från olika politiska partier. Malin Johansson 
inledde seminariet med att prata om bristande 
tillgänglighet, diskussionen avslutat med 
att alla partierna var enige om att alt ska 
vara tillgänglig för alla. SDUF var också med 
på torsdagsaktionen som blev genomförd 
i Almedalen under samma vecka. Och vi 
som teckenspråkig organisation fick mycket 
uppmärksamhet i Almedalstidningarna efter en 
intervju med SDR om tillgänglighet och tillgång 
på tolkar under veckan.

IntressepolItIk

En Stärkt Röst-gänget

Charlotta samtalar med minister Maria Larsson

En Stärkt Röst tillsammans med 
SDUF gjorde en aktion, ”Dansa för 
tillgänglighet!”.



~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund  ~  Verksamhetsberättelse 2013

~ 12 ~IntressepolItIk Med AndrA orgAnIsAtIoner

Intressepolitik med 
andra organisationer

Ordförandegruppen
SDUF är med i ordförandegruppen som 
består av ordförande samt tjänstemän från 
Barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, 
SDUF, VIS och UH. På mötena diskuteras 
bl.a. intressepolitiska frågor och skolfrågor. 
Sammanträden har skett vid fyra tillfällen under 
året.

OG-Möte
30 maj
Isabella Hagnell

OG-Möte
9 december
Isabella Hagnell

SDR:s styrelsesammanträden
SDUF följer SDR:s arbete genom att alltid 
ha en representant närvarande på deras 
styrelsesammanträden. SDUF:s representant är 
ordförande alternativt vice ordförande.

SDR Styrelsemöte
13 juni
Isabella Hagnell

SDR Kongress
14-16 juni
Isabella Hagnell

SDR Styrelsemöte
14 september
Isabella Hagnell

SDR Styrelsemöte
22 november
Isabella Hagnell

Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM)
SDUF har under året deltagit i sammanträden 
med SPSM:s nationella skolråd för att diskutera 
de olika frågor som rör skolorna i Sverige. 
ledamöterna i skolrådet är permanenta och 
väljs av sina respektive organisationer.

SPSM:s nationella skolrådsmöte
16 maj, Campus Konradsberg, Stockholm
Florian Tirnovan

SPSM:s nationella skolrådsmöte
13 november, Alvik Strand,  Stockholm
Florian Tirnovan

Möte med SPSM för olika frågor
11 november, Stockholm
Florian Tirnovan och Rebecca Jonsson

Torsdagsaktionen
SDUF samarbetar med 20 andra 
handikappförbund för att otillgänglighet 
ska klassas som diskriminering. Vi står 
utanför Rosenbad där regeringen har 
sina sammanträden och delar ut flygblad 
varje torsdagmorgon 08.00-09.00. Vi 
kommer närvara där tills det blir lag på att 
otillgänglighet är diskriminering!

En Stärkt Röst
Det är ett projekt med medel från Allmänna 
Arvsfonden som samlar åtta av de största 
ungdomförbunden för personer med 
funktionsnedsättning. Målet med projektet är 
att stärka organisationerna, utbyta erfarenhet, 
tips och råd samt för ett bättre samarbete.
Projektet har en styrgrupp som möts fyra 
gånger per år.

En Stärkt Röst styrgruppsmöte
18-19 maj, Stockholm
Charlotta Digerstam

En Stärkt Röst Styrgruppsmöte
24 november, Stockholm
Charlotta Digerstam

Möte om En Stärkt Rösts framtid
28 november, Stockholm, ESRs kansli
Isabella Hagnell
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Övrig representation
RFSL Regnbågen
6 maj, Stockholm
Kenneth Sandberg

SPSMs nationella skolrådsmöte
16 maj, Campus Konradsberg, Stockholm
Florian Tirnovan

LSUs statsbidragsmöte
27 februari, Stora Essingen, Stockholm
Florian Tirnovan

SPSM gemensamma framtidsfrågor
1 mars, Campus Konradsberg, Stockholm
Florian Tirnovan

MyRights Dialogsmöte
17 januari, HRF kansli, Stockholm
Florian Tirnovan

DO Funktionshindersmöte
9 april, DO lokal, Stockholm
Florian Tirnovan

Ungdomsstyrelsens organisationsbidragsmöte
22 maj, Ungdomsstyrelsens lokal, Stockholm
Florian Tirnovan

Möte Stelacon om tillgänglighetstjänsterna för TV
16 maj, Stelacon lokal, Stockholm
Florian Tirnovan

EUDY GA
24-26, Berlin, Tyskland
Kenneth Sandberg & Henrik Sundqvist

Texttelefoni brukarrådsmöte
31 maj, Eniro lokal, Stockholm
Florian Tirnovan

Västanvik Folkhögskola årsstämma
1-2 juni, Västanvik, Leksand
Charlotta DIgerstam

Tillgänglighet genom Teckenspråk seminarium
10 juni, Nordic Light Hotel, Stockholm
Florian Tirnovan

Remissmöte om tillgänglighet till tv för personer 
med funktionsnedsättning
18 juni, Spårvägshallarna, Stockholm
Florian Tirnovan

FN statspartsråd 
16-19 juli, New York
Ellinor Persson

SDR Familjeläger
3-4 juni, Västanvik, Leksand
Elsa Brunemalm

Möte med UH
9 juli, UH Kansli, Stockholm
Isabella Hagnell & Florian Tirnovan

Seminarium med utredningen Kvalitet 
i utbildningen för elever med vissa 
funktionsnedsättningar
13 augusti, Karlaplan, Stockholm
Rebecca Jonsson & Florian Tirnovan

Förberedelsesmöte med SVT
15 augusti, SVT-huset, Stockholm
Florian Tirnovan

Möte med Arvsfonden
15 augusti, Kammarkollegiet,  Stockholm
Florian Tirnovan

Invigning av Manillaskolans nya lokaler
9 september, Campus Konradsberg, Stockholm
Elsa Brunemalm

Invigning av DUKiS
23 september, DUKiS, Stockholm
Isabella Hagnell & Elsa Brunemalm

Tolktjänst arbetsgrupp
7 oktober, HRF kansli, Stockholm
Isabella Hagnell

WeSign möte
9 oktober, ABF-huset, Stockholm
Florian Tirnovan

WeSign-möte

övrIg representAtIon
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Sandra Malmlund - SDUR, Ola Lundström - SDF, 
Hanna Sejlitz- SDR, Elsa - SDUF

Teckenspråksöversättning i kultur och media 
seminarium
28 september, Stockholms Universitet, Stockholm
Mimmi Granat

Socioekonomisk nätverksträff
15 oktober, Fryshuset, Stockholm
Florian Tirnovan

Arbetsförmedlingens brukarrådsmöte
17 oktober, HRF-Kansli, Stockholm
Florian Tirnovan

Möte med andra historiesällskap om kulturcenter 
för döva
30 oktober, SRF Museum, Stockholm
Florian Tirnovan

Styrelseutbildning för ÖDU styrelse och Risbergska 
RGD elevråd
5 november, ABF-huset, Örebro
Elsa Brunemalm

Trädplantering vid nya Manillaskolan
5 november, Manillaskolan, Stockholm
Florian Tirnovan

Nya vindar arbetsgrupp
8 november, SDR/SDUF kansli, Stockholm
Mimmi Granat

Dialog om RgT
29 augusti, Cafe 019, Örebro
Rebecca Jonsson

Videokonferens med SPSM Norra om 
sammanslagning av Kristinaskolan och 
Kastellskolan
11 november, Campus Konradsberg, Stockholm
Florian Tirnovan

Möte med SPSM
11 november, Campus Konradsberg, Stockholm
Florian Tirnovan & Rebecca Jonsson

SPSM Nationella skolrådsmöte
13 november, Alvik Strand, Stockholm
Florian Tirnovan

En Stärkt Rösts styrgruppsmöte
24 november, ESR kansli, Stockholm 
Charlotta DIgerstam

Almedalsgrupp
25 november, SDR/SDUF kansli, Stockholm
Mimmi Granat

WeSign möte
27 november, ABF-huset, Stockholm
Jannicke Kvitvaer, Isabella Hagnell & Florian 
Tirnovan

Möte om En Stärkt Rösts framtid 
28 november, ESR Kansli, Stockholm
Isabella Hagnell

Internationella funktionshinderdag seminarium
3 december, DO-lokal, Stockholm
Jannicke Kvitvaer & Florian Tirnovan

Nya vindar arbetsgrupp
10 december, SDR/SDUF kansli, Stockholm
Mimmi Granat

TUFF möte
17 december, Campus Konradsberg, Stockholm
Jannicke Kvitvaer

Florian berätttar att han är döv till 
indrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
under Torsdagsaktionen
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Övrig verksamhet

Elevrådskurs
25 september, Vänerskolan, Vänersborg
Nicholas Winberg

Nicholas Winberg representerade för SDUF 
på årets SPSMs elevrådsträff på Manillaskolan 
den 12 november där han undervisade 
elevrådskunskap och mötesteknik för elva 
nyfikna högstadieungdomar från samtliga 
SPSM skolor samt Hällsboskolan.

12 november, Manillaskolan Stockholm
Nicholas Winberg

Dövas dag
21 september, Stadshuset, Sundsvall
Kenneth Sandberg

SDUF samarbetad emed Norrlands Ungdomsklubb 
under hela Dövas Dag och minglade runt.

Projekt

Dövstudie

SDUF står med som medsökande till SDRs 
projekt ”Dövstudier för alla”, idén uppkom först 
i SDUF styrelse men fick överlåtas till SDR p.g.a 
resursbrist. Projektet är inne på första året av 
två. Läs mer om projektet på: http://sduf.se/
verksamhet/projekt/

En Stärkt Röst
SDUF med andra sju organisationer (Unga 
rörelsehindrade, Svenska Celiaki-
Ungdomsförbundet, Unga Reumatiker, Unga 
Allergiker, Unga Hörselskadade,
Ungdom för social hälsa och Unga 
Synskadade) har beviljats medel från
Allmänna Arvsfonden i maj 2011 för att driva 
projektet och projektets syfte är
att på sikt öka unga personer med 
funktionsnedsättnings inflytande i
samhället och projektet kommer drivas i tre år. 
Projektet är inne på sitt tredje år nu och vi SDUF 
har nu en dialog med andra ungdomsförbund 
om vad som kommer bli av med projektet när 
det avslutas.

Tillgänglighet genom teckenspråk
SDR tillsammans med SDUF fick beviljat 
projektmedel av Allmänna Arvsfonden
till tvåårigt projekt med start 1 augusti 2010. 
Syftet med projektet är att
dövföreningar, ungdomsklubbar, medlemmar 
och andra döva och
hörselskadade ska få kunskap om FN-
konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och dess innehåll 
samt att kunna tolka artiklarna. Projektet 
avslutas under 2013 och har planer på 
seminarium med dövföreningar och 
ungdomsklubbar i fyra olika regioner innan 
projektets avslut.
och använda detta i intressepolitiska arbetet 
på lokalt och regionalt nivå.
SDUF har en plats i projektets styrgrupp.

Projektet avslutades under sommaren 2013.
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Stadskampen

Helgen 6-8 september var det dags för den 
fjärde Stadskampen. Landets ungdomsklubbar 
turas om att arrangera Stadskampen. I år 
gick turen till Göteborgs Teckenspråkiga 
Ungdomsklubb, som valde att ha aktiviteter 
och logi på härliga Solhem på Björkö. Till 
helgen kom drygt femtio personer från
sex olika ungdomsklubbar samt ett gäng pigga 
funktionärer. Lördagen började med ett slags 
skattjakt där varje lag fick en
lista med saker att göra, ta bilder och uppgifter 
att lösa. Därefter blev det nio olika grenar där 
man bland annat fick bygga torn
med kortlek, äta upp ett knäckebröd med 
hjälp av en sked och den sista grenen var att 
fånga så många krabbor man kunde.
Det gick lite trögt i början men sen lossnade 
det för de flesta lagen. De lag som fick flest 
lyckades fiska upp sex krabbor
Fjärde stadskampen i Göteborg
vardera. Krabbigt värre! 

På kvällen fick vi tips om att det före kom 
mareld ute i havet och nästintill alla samlades 
för att gå till den lilla badplatsen. Där bjöds vi 
på ett vackert fenomen som ungdomarna sent 
kommer att glömma! Helgen avslutades med 
en gren, så kallad femkamp. Poängställningen 
var väldigt jämn mellan lagen! Norrland 
lyckades inte försvara sitt guld från förra året 
utan fick se sig besegrade av Göteborg. 
Stockholm knep tredjeplatsen. Helgen bjöd på 
fint väder och glada miner. Stort tack till alla 
som gjorde helgen - deltagare, funktionärer 
och inte minst de som hjälpte till med
matlagningen! 

Nordiskt 
ungdomseminarium

Nordiskt Ungdomsseminarium (NUS)
2013 gick av stapeln 15-17 mars i Malmö
Dövförenings lokal ”Svenske och hade
ca 40 deltagarna. Vi bjöds på tre föreläs-
ningar som handlade om homosexuella,
bisexuella, transpersoner och queer-
personer (HBTQ), om genus och slutligen
om dövblindhet. Programmet innehöll
också en paneldebatt och workshop där
de frågor som föreläsningarna tog upp
diskuterades.

Under HBTQ-föreläsningen var det
intressant att man kunde dra paralleller
mellan HBTQ och deafhood när det kommer 
till livstil. Det kom upp en lista där
man kunde jämföra båda grupperna.

Det blev flera heta men spännande debatter! 
Som alltid när ungdomar från Norden samlas 
var programmet inte allt. Minst lika viktiga var 
den sociala delen och fikarasterna som gärna 
blev dubbelt så långa än tänkt. 
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Konferensverksamhet

SDUF:s 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 äta samma mat. 
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. 
Efter lunchen gick vi igenom SDUFs proposition 
och motionerna från ungdomsklubbarna.
Sedan var det dags för styrelseval. 
Efter styrelsevalet tackade vi av den gamla 
styrelsen och avslutade stämman. Handbojor 
delades ut till Anders Borg eftersom han är 
en av huvudpersonerna som hindrar att 
otillgänglighet ska lagstiftas som diskriminering.

På kvällen hade vi Jeopardy med Julia 
Kankkonen från projektet ”Dövstudier för alla”. 
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. 
Johanna Treffenberg och Tobias Engström från 
Stadskampen arbetsgrupp informerade om 
Stadskampen 2013 som
går av stapeln 6-8 september i Göteborg. 
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. 

Mötesordförande Åsa Henningsson

Gruppbild utanför Solhem

Anders Borg fick årets handbojor 2013 för 
sin ignorans mot Torsdagsaktionen
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Informationsverksamhet

UNG - sidorna
UNG-sidorna i Dövas Tidning har gett ut åtta 
nummer under året. Innehållet har bestått av 
ledarspalt samt aktuella händelser i SDUF.

SDRF First Class (SDR FC) 
SDUF är anslutet till databasen First Class, 
SDR FC. SDUF har ett eget mötesforum, där 
fortlöpande information om verksamheten ges.

SDUF:s hemsida www.sduf.se
På hemsidan finns det information om SDUF:s 
organisation, verksamhet och aktuella nyheter.

SDUF:s twitter twitter.com/_SDUF
Där skriver såväl styrelseledamöter, tjänstemän, 
arbetsgrupper korta inlägg om diverse saker.

SDUF:s Facebooksida
En stor grupp av våra medlemmar använder 
Facebook, därför har SDUF en sida som 
uppdateras dagligen med information och 
bilder såsom intressepolitiskt arbete, vår 
lägerverksamhet och fler andra verksamhet.

Ungdomklubbskonferens & extra 
förbundsstämma

SDUF höll i en ungdomsklubbskonferens 
den 6-8 december, representanter 
från ungdomsklubbarna kom och 
deltog. Temat för hela konferensen var 
inspiration, nytänkande och motivation. 
Helgen ska kunna inspirera unga 
deltagare och sprida vidare i deras 
lokala klubbar, det var vårt koncept 
med helgen.

Helgen innehöll av tre fantastiska glada 
föreläsar, Johanna Carlsson, Mia Modig 
och Mindy Drapsa. Mia föreläste om hur 
hennes projekt Open Sign skapades, 
hur hennes motivation höll uppe när 
hon mötte många hinder och fick höra 
”det är omöjligt” för många gånger i 
hennes omgivning. Mindy höll föredrag 
om hur hennes företag Dramaski blev 
till och Johannas hur hon drog igång 
Stadskampen och hur den har blivit 
en tradition nu idag. Samtliga tre 
föreläsningar var starkt inspirerande. 

Det var också extra förbundsstämma 
mitt i allt, två nya ledamöter valdes in 
och förbundsstämman gick smidigt och 
hela helgen serverades det fantastisk 
mat och efterätter av Isabel och 
Gabriel.
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Lägerverksamhet

Nordiskt barnläger

kUrs- och lägerverksAMhet

Kursverksamhet

Personalutbildning 

Årets personalutbildning genomfördes i 
Stockholm och mestadels på vårt kansli i 
Årstadal.  Vi var sammanlagt sex ledare och 
två föreståndare och så deltog två personer 
från lägergruppen under hela helgen och såg 
till att allting flöt på. . Vi hade ett sedvanligt 
innehåll på vår utbildning såsom diskussion 
om krishantering, föreläsning av utbildade 
personer om hur man bemöter barn och 
ungdomar på bästa sätt, hur man hanterar 
att barn och ungdomar har olika behov och 
konflikthantering, HLR-kurs och planering av 
respektive läger! 

Det som var nytt i år var att vi utbildades i HLR 
med andra funkisorganisationer på En Stärkt 
Rösts kansli. HLR-kursen anordnades alltså av En 
Stärkt Röst:s egen lägergrupp.  
På söndagen delades ledarna och 
föreståndarna in i grupper efter vilket läger de 
skulle jobba på och de fick detaljplanera deras 
läger. Kursen avslutades med utvärdering och 
foton.

i Leksand, Sverige

På dagens program stod det 
flaggmålning så deltagarna delades in 
i fyra lag som döptes till Monkeys, Svfino, 
New York och Girls. Vi besökte
Nusnäs utanför Mora, där vi skulle besöka 
en dalahästfabrik. Vi
fick se hela processen, hur man skär ut en 
liten dalahäst ur en
träbit, för att sedan tälja den, doppa den 
i röd färg och finslipa den, doppa i röd 
färg igen och sen måla dit alla detaljer 
för hand. Vi fick också måla egna som vi 
tog med hem. Vi lekte också 10-kampen 
(eller snarare 8-kampen). Deltagarna 
(och ledarna!) hade längtat till veckans 
höjdpunkt: Sommarlandet i Leksand! 
Staden bjöd på strålande väder hela 
dagen. 

Deltagarna fick prova på hoppborg, 
gokart,kanotpaddling och karuseller. En 
stor del var vattenland, det fanns flera 
pooler, rutschbanor och man kunde åka 
på gummiring ner i vattnet. 
På sista dagen fick alla skriva på 
varandras tröjor och sedan var det 
bilduppvisning i aulan där vi tittade på 
alla foton som tagits under veckan. .
Sista kvällen blev det maskerad där alla 
klädde ut sig och det blev lekar! 
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WFDYS Juniorläger
 i Rom, Italien 

World Federation of Deaf Youth Section 
arrangerar flera olika läger och under 2013 var 
det dags för Världsjuniorläger i Rom, Italien. 
Den svenska truppen bestod av tre deltagare 
och en ledare. Det kom ca 80 deltagare 
från 26 olika länder från hela världen. Lägret 
var placerat på en dövskola i Rom, i ett stort 
inhägnat område.
Det ordnades lekar som skulle bryta isen mellan
deltagarna som hade rest långt. Australien till 
exempel hade ju rest längst i hela lägret.
Det var dags för middag, italienarna är kända 
för att inte hålla tiden, det fick vi lära oss under 
hela veckan.Allting blev försenat med 10-20 
minuter, arbetsgruppen sa själva ”men, vi är ju 
italienare!”, vi alla blev vana till
sist. Det serverades italiensk mat under 
hela veckan, gott! Morgonen därpå blev 
det presentation och information samt 
gruppindelning. Det blev 19 grupper med 
blandade nationaliteter som skulle samla 
poäng, gruppen med mest
poäng skulle vinna ett pris. 

På programmet under veckan fick vi leka 
olika aktiviteter som höghöjdsbana, titta på 
Colosseum, hälsa
på det italienska dövförbundet, bada i ett stort 
vattenland (två gånger dessutom), och roa oss 
i ett nöjesfält.Sista dagen var det dags för alla 
att säga farväl, i början trodde
alla säkert att det var bara att packa och åka 
hem men det var verkligen svårt att ta farväl av 
alla nya kompisar som man lärt
känna på lägret.
Den svenska truppen åkte hem sorgsen men 
samtidigt glad över att ha fått möjligheten att 
uppleva en massa kulturkrockar
och få nya kompisar.

Ridläger
 i Kumla, Sverige

På måndagen kom alla glada och ivriga 
deltagarna, när alla väl packat upp och bokat 
sina sängar så fick alla sina hästar som
de fick provrida. Alla var nöjda efter 
provridningen så de fick ha samma häst hela 
veckan. Det blev två ridpass per dag, vissa
dagar fick vi byta ut ridpass mot bad eftersom 
solen gassade på väldigt mycket. Vi alla blev 
varma så det var skönt att kunna
ta ett dopp och svalka lite. På onsdagen blev 
det utflykt till en hästgård, fick träffa en man 
som höll med tricks osv. Det var
kul att se olika tricks hans hästar kunde. Det 
var olika aktiviteter varje kväll, en kväll var det 
deltagarna som fick ordna en
aktivitet för oss ledare.

Det blev femkamp som vi fick utföra. Väldigt 
kul! När det närmade sig till veckans slut så 
delades vi i två lag för att tävla
i gymkhana. Denna klassiska lek som alltid 
går hem varje år! När det väl var klart så ville 
deltagarna tävla mot oss ledarna,
ridläraren och ridlärarens man. Det blev lite 
högt tempo! Veckan hade gått jättefort, det 
säger ju att tiden går fort när man har roligt! 
Sista dagen blev det hopptävling, pirriga 
deltagare som fick rida fram. Sen fick de skritta 
i en hage bredvid innan det var deras tur. 
Föräldrarna fick titta på och heja på sina barn. 
Med lite sorg fick alla pyssla om sina hästar och 
säga hej då innan de åkte hem.
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EUDY Barnläger
  i Groningen, Nederländerna

Vi var ett glatt gäng på fyra deltagare och en 
ledare från
Sverige som åkte till Holland på EUDY-läger 
(europeiskt barnäger) den 15-22 juli. Vi flög till 
Amsterdam där v i mötte deltag-
arna från de andra europeiska länderna. EUDY-
lägret bestod av 40 deltagare och 14 ledare 
från totalt 14 länder. En buss tog
oss till Groningen där vi skulle tillbringa veckan. 

Stället var mysigt: ett stort tvåvåningshus 
med en stor gräsmatta. När vi kom fram fick 
deltagarna göra sig hemmastadda och träffa 
sina rumskompisar. Sedan var det dags för 
middag, presentation och icebreaking där alla 
fick använda internationella tecken.
Deltagarna delades in i sex lag som skulle vara 
desamma under hela veckan för att kunna 
samla poäng, temat för lägret var
så kallat ”teamwork”. Under veckan blev det 
många lekar, bad och aktiviteter där lagen fick 
samarbeta. På tredje dagen åkte
vi till centrala Groningen där vi fick lära känna 
staden genom att med hjälp av en karta hitta 
byggnader som hade med döva
att göra. 

Under veckan hann vi även med att besöka 
en äventyrspark där det fanns lasergame, 
pilbågskjutning och linbana.
Vi hade filmkväll, grillkväll med marshmallows 
och vattenlekar. Vi bodde nära ett badhus så 
det blev många besök dit.
Veckan avslutades med en kulturkväll där alla 
fick berätta om sitt land eller visa upp en kort 
teater, samt bjöds på godis och
snacks. Sammanfattningsvis blev det en 
vecka fylld med roliga aktiviteter och lekar, 
deltagarna fick lära känna varandra och
använda ett språk där alla kunde göra sig 
förstådda. 

En riktig toppenvecka tycker vi!

Språkresa
  till New Mexico, USA

Under två veckor har ungdomarna fått vänner 
för livet, utvecklat det engelska språket samt 
fått lära sig ett nytt språk, nämligen det 
amerikanska teckenspråket som är helt olikt 
från det svenska teckenspråket.
Språkresan har gett oss nya upplevelser och 
kunskaper som vi kunnat bära med oss hem 
och är något vi aldrig kommer att glömma. 

Fyra dagars campande med olika 
vattenaktiviteter, bergsklättring, 
utomhusmuseum om indianer och dess historia, 
community service där vi fick bidra och hjälpa 
till med olika arbeten för staden, gemenskap 
och lagarbete där ungdomarna
fick tävla i olika grenar och samtidigt lära sig 
att samarbetasom lag, kulturutbyte, med mera.
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Internationellt

Dövas Nordiska Ungdomsråd
DNUR är ett tillfälle där ungdomsförbunden 
från nordiska länder träffas diskuteras saker som 
rör döva ungdomar Norden.

DNUR, Reykjavik, Island, 26-27 april 

Charlotta Sjölander representerade SDUF vid 
mötet i Island. Under mötet togs det bland 
annat upp uppföljning av förra mötet. Till 
exempel universitetstolkar, bor man i Sverige 
men pluggar i Norge, vilket land ska stå för 
tolkkostnader? Det är olika från land till land, 
vårt mål är att alla länder har samma regler. 

InternAtIonellt

DNUR, Urlev, Danmark, 30/8-1/9i

Florian representerade vid DNUR mötet i 
Castberrgård, den danska motsvarigheten 
till Västanviks Folkhögskola. Återigentogs 
det upp universitetstolkning som en 
uppföljning från förra mötet och läger var 
också ett hett ämte under helgen. Hur 
skulle deltagarantaelt fill de nordiska lägren 
förbättras? 

Berlin, Tyskland 24-26 maj

Kenneth Sandberg och Henrik Sundqvist 
åkte dit för SDUF.
SDUF hade även skickat in motion 
angående att skapa en valberedning hos 
EUDY eftersom EUDY verkar ha haft svårt 
att få ihop medelmmar till styrelsen, oftast 
brukade folk ställa upp på plats i sista 
minuten.

Motionen gick igenom och på plats 
efterlystes även personer till styrelsen.
SDUFs namnförslag var Mimmi Granat och 
hon valdes in.

EUDY GA
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Kenneth Sandberg
Styrelseledamot

Elsa Brunemalm
Styrelseledamot 

David Farkas
Styrelseledamot

Mimmi Granat
Styrelseledamot

Rebecca Jonsson
Styrelseledamot

Mia Modig
Styrelseledamot

SLUTORD
Vi i styrelsen för Sveriges Dövas Ungdomsförbund vill tacka alla som engagerat sig i och för vår 
organisation under det gångna året. Utan er, ingen SDUF. 

Vidare vill vi tacka våra bidragsgivare som möjliggör för oss att genomföra vår lägerverksamhet för 
teckenspråkiga döva, hörselskadade samt hörande barn och ungdomar. Vi är djupt tacksamma. 

Tack till följande fonder: Helge Ax:Son Johnson Stiftelse, Sven Jerring fond, Stiftelsen Sunnerdahls 
Handikappfond, Stiftelsen Clara Lachmanns Fond, Tysta Skolan, Kungliga Patriotiska Sällskapets 
Understödsfond, Stiftelse Oscar Hirschs Minne, Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse, Stiftelsen Karin och 
Ernst August Bångs minne, Folke Bernadottes Minnesfond, Prins Carl Gustafs stiftelse och Prins Gustaf 
Adolfs och Prinsessan SIbyllas Minnesfond. 

Det är många, förutom styrelsen, som har bidragit till att verksamheten har kunnat drivas och även 
utvecklas i många olika riktningar. Vi är väldigt glada över alla de barn, ungdomar och även äldre, som 
brinner för SDUF och vill vara med och stödja SDUF och vår verksamhet på olika sätt. 

Vi vill också tacka SDR för samarbetet under året samt för det stöd vi fått från SDR.

Stockholm den 16 januari 2014

Isabella Hagnell
Förbundsordförande

slUtord
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Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Förmansvägen 2, 6 tr

117 43 Stockholm

E-post:  kansli@sduf.se
Mobil: +46760344431
Hemsida: www.SDUF.se


