Stockholm 10 augusti 2017

VÄLKOMNA TILL ÅRETS FÖRBUNDSTÄMMA!
Hej kära medlemmar!
Det är dags att blicka framåt igen! Du som är medlem hos SDUF är välkommen
att representera er ungdomsklubb på SDUF:s förbundsstämma den 10-12
november 2017. På förbundsstämman ger ungdomsklubbarna en möjlighet att
påverka SDUFs arbete för det kommande verksamhetsåret 2017-2018.
Vi träffas den 10-12 november i Örebro för att under förbundsstämman
diskutera vad SDUF bör ägna sig åt framöver, utbyta erfarenheter med andra
ungdomsklubbar och låta oss inspireras till fortsatt arbete. Ju fler vi blir som
slår våra kloka huvuden ihop, desto bättre kan SDUF representera
dövungdomsrörelsens tankar och ståndpunkter i andra sammanhang. Vi
kommer även bjuda in våra anslutna medlemsorganisationer samt gäster och
erbjuda spännande workshops och föreläsningar.
För att aktivt påverka SDUF:s framtid uppmuntrar vi er också att skicka in motioner till
oss. Styrelsen kommer lägga fram förslag till propositioner samt verksamhetsplan i höst.
Har ni frågor om hur man skriver en motion, tveka inte att kontakta oss!
En annan möjlighet att påverka SDUF är förstås genom styrelsevalen. En ny styrelse ska
väljas och ni kan redan nu nominera någon som tänkas kunna vara en perfekt kandidat till
SDUF:s valberedning valberedning@sduf.se. Det är viktigt att styrelsen representerar och
avspeglar vår vision och delar med medlemmar. Det kandidatunderlag som valberedningen
kommer att utgå ifrån baseras på era nomineringar, så nominera gärna mera!
Bifogat finner ni praktisk information samt ett förslag på dagordning till förbundsstämman.
Varmt välkomna!

Laith Fathulla
Ordförande

Alexandra Polivanchuk
Generalsekreterare

KALLELSE TILL
Sveriges Dövas
Ungdomsförbundsstämma 2017
När, var, hur?

Tid: 10 november klockan 18.00 -12 november klockan 15.00 2017
Plats: ABF:s lokaler i centrala Örebro
Anmälan: http://sduf.se/om-sduf/forbundsstamma-2017/ Deadline 25
september för ombud, ni finner mer information här nedan.

Deltagande
Varje ungdomsklubb har rätt att utse ett ombud med rösträtt, och kan skicka
ett antal ombud beroende på hur många ungdomsklubben hade år 2016.
Enligt våra stadgar med följande antal ombud per antal medlemmar:
5-50 medlemmar: 2 ombud
51-100 medlemmar: 3 ombud
101-150 medlemmar: 4 ombud
151-200 medlemmar: 5 ombud
201-medlemmar: 6 ombud
Antal ombud per ungdomsklubb:
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb – 3 ombud
Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb – 4 ombud
Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening – 2 ombud
Kungsängsliljan (Uppsala) – 2 ombud
Norrlands Ungdomsklubb – 3 ombud
Stockholm Dövas Ungdomsråd – 6 ombud
Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg) – 3 ombud
Örebros Dövas Ungdomsklubb – 4 ombud
Ombudet förväntas delta under hela årsmötet.
Anmälan för ombud görs via här: http://sduf.se/om-sduf/forbundsstamma-2017/
Deadline 25 september för ombud.

Kostnad
700 kronor per ombud då ingår allt inklusive resor, logi samt kost. Avgiften ska betalas
in tillsammans med anmälan senast 25 september till SDUF:s bankgiro 5759-5647 och
skriv ungdomsklubbens namn + antal ombud. Efter 25 september är anmälningen
absolut bindande och ungdomsklubben står för alla kostnader (även för resor) vid
avhopp. Finns det giltigt läkarintyg, kan man få pengarna tillbaka.

Boende och plats
Vi kommer att bo på vandrarhemmet Livin City (Järnvägsgatan 22) som ligger
knappt 500 meter från både Örebros centralstation och Örebro slott. OBS!
Sängkläder och handdukar ingår inte. Ni kan antingen ta med egna eller hyra
dessa på plats.
Länk till vandrarhemmet:
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-orebrolivinhotell/
Förbundsstämman kommer hållas i ABFs lokaler i centrala Örebro som ligger
på Fredsgatan 18.
Ni ska fylla in information på anmälan därefter kontaktar vår
verksamhetsansvarige Sofia er för att ordna era resebokningar.

Motioner
Vi på SDUF rekommenderar er att alla ungdomsklubbar ordnar en
medlemskväll i god tid innan 31 augusti och diskutera kring
ombudsrepresentation samt motioner
Motionsstopp är den 31 augusti (deadline för motioner enligt stadgarna).
Motioner skickas till Alexandra Polivanchuk på alexandra@sduf.se det går
också bra att kontakta henne med frågor.
Se bifogad fil som stöd till ungdomsklubbar hur man skriver en motion. Ni kan
även skicka motioner på teckenspråk.

SDUF:s utmärkelsen Handbojor 2017
Ni ska ge förslag på Handbojor 2017 senast 31 augusti. SDUF:s syfte med utmärkelsen
Handbojor är att markera den verksamhet som gör så att vi blir utanför i samhället, till
och med att förhindra döva ungdomar från att ta del av samhället i lika villkor som alla
andra. Styrelsen kommer vara jury och delar med tillkännagivandet på
förbundsstämman.
Länken till SDUF:s tidigare handbojor (från och med år 2009) finner ni här:
http://sduf.se/om-sduf/sdufs-priser/

Handlingar
Samtliga möteshandlingar skickas ut till alla ungdomsklubbar senast 10 oktober enligt
stadgarna.

Övrigt
Själva förbundsstämmansförhandlingarna startar först på lördag morgon. Under
fredagskvällen kommer vi genomföra workshops och introduktion. Under lördagen
sätter vi igång med samling i ABF:s lokal och föreläsning genomförs och sedan de första
punkterna på dagordningen avklaras, därefter är det påverkanstorg. Det innebär att vi
kommer ha diskussioner vid olika stationer. Mer information kommer senare
tillsammans med möteshandlingarna. Hela helgen givetvis är drog- och alkoholfri.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1 § Förbundsstämmans öppnande
2 § Val av mötesordförande
3 § Val av mötessekreterare
4 § Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5 § Frågan om förbundsstämman blivit stadgeenliga utlyst
6 § Fastställande av röstlängd
7 § Fastställande av dagordning
8 § Fastställande av arbetsordning
9 § Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
10 § Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse
10 § Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport över innevarande
verksamhetsår
11§ Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för verksamhetsår 2016
12 § Behandling av propositioner
13 § Behandling av motioner
14§ Fastställande av förbundsstyrelsens arvode
15 § Fastställande av valberedningens arvode
16 § Fastställande av deltagandeavgift för nästa förbundsstämma
16 § Godkännande av årets budget och verksamhetsplan
16 § Val av förbundsordförande
17 § Val av styrelsens ledamöter
18 § Val av revisor samt revisorssuppleant
20 § Val av valberedning
21 § Förbundsstämmans avslutande

