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VÄLKOMMEN OCH PRAKTISK INFORMATION
Nu är det dags för SDUF:s förbundsstämma 10-12 november
2017! Det blir spännande och se vilka som väljs nu till SDUF:s
nya styrelse om en månad, som kan föra det viktiga ungdomsarbetet vidare, ett femtioårigt och betydelsefullt kultur¬arv i vårt
dövsamhälle.
Vi kommer att samlas fredagen den 10 november i ABFs lokaler
på Fredsgatan 18 i centrala Örebro, där vi inleder med gemensam middag kl 18.00 och har sen på kvällen praktisk information, föreläsningar med projekten Viskamed och Barn- och
Ungdomsjour på Teckenspråk samt Påverkanstorg.
Påverkantorget är den tid alla får möjlighet att vid olika stationer diskutera närmare med personer ur förbundsstyrelsen,
förbundskansliet, projektanställda samt valberedningen om t ex
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomi, projektens
arbete och styrelsekandidater.
På lördagen 11 november har vi föreläsning om SDUF:s 50
årsjubileumsbok och så inleder vi förbundsstämman med stämmoförhandlingar. Vi kommer att bland annat granska verksamhetsberättelse, styrelseval, propositioner och motioner från
ungdomsklubbarna. Förbundsstämman kommer att som vanligt
livesändas för SDUF:s övriga medlemmar. Övrig publik är också
välkommen att dyka upp på plats, dock utan möjlighet att ta en
del av maten/fikat.
Söndagen 12 november är avsatt för fortsättning av förbundsstämmans stämmoförhandlingar. Därefter blir det lunch och
hemfärd efter avslut kl 15.00.
Hela helgen är självklart alkohol- och drogfri. För att alla ska
kunna delta på stämman ber vi er att undvika starkt doftande
produkter samt inte ha nötter med er till förbundsstämman.

Resor
Alla ska få sina biljetter via mail närmare förbundsstämmohelgen. Om du inte fått dina biljetter
– kontakta kansliet på kansli@sduf.se
Specialkost/allergier
Om du har glömt att meddela oss dina specialkost/allergier, gör det snarast möjligt, till kansli@
sduf.se
Tolkar
Om du behöver dövblindstolk och/eller taltolk, kontakta kansliet (kansli@sduf.se) så hjälper vi
dig hur du går tillväga med tolkbokning. All kommunikation under helgen sker på teckenspråk.
Boende
Du som ska bo på vandrarhemmet Livin City checkar in på egen hand mellan kl 17.00–22.00
och får en egen nyckel. Alla kommer att bo i tre-, fyr- eller fembäddsrum med egna WC/dusch.
OBS – om du ankommer för sent, meddela kansliet (kansli@sduf.se) i god tid så kan vi hjälpa
till att checka dig in dig och överlämna nyckeln till dig.
Du kan välja att ta med egna sängkläder och handduk, eller hyra på egenkostnad för 80 kr per
set. Frukost äter du på vandrarhemmet.
Slutstäd ingår i alla rum, så du behöver inte städa efter dig den sista dagen. Glöm inte att checka
ut via receptionen innan du går till ABF:s lokaler! Du kan lämna din väska och jacka i ABF:s
lokaler på söndagen.
Adressen är: Järnvägsgatan 22, precis intill Örebro Resecentrum.
Övriga frågor eller problem
Frågor specifikt om möteshandlingar, kontakta Alexandra Polivanchuk, generalsekreterare på
alexandra@sduf.se
Frågor om allt praktiskt runt helgen, kontakta Sofia Nilsson, verksamhetsansvarig på sofia@
sduf.se
Ni som har små synpunkter på bl a verksamhetsberättelsen, t ex om stavningsfel, lämna dem till
SDUF kansli via kansli@sduf.se senast en vecka innan förbundsstämman.
Ni som vill få alla möteshandlingar på papper där på plats i förbundsstämman,
meddela kansliet på kansli@sduf.se senast en vecka innan! Övriga får läsa på mobilen eller
skriva ut själva hemma.
Välkommen till förbundsstämman!

PROGRAM
FREDAG 10 NOVEMBER

ca 16.00-18.00
18.00 - 19.00 		
19.00 - 19.10		
19.10 - 19.30		
19.30 - 19.50		
19.50 - 20.00		
20.00 - 22.00		

Ankomst och incheckning på vandrarhemmet
Middag
Praktisk information
BOUJT projekt föreläsning
VI SKA MED föreläsning
Fika
Påverkanstorg

LÖRDAG 11 NOVEMBER
08.30 ABF lokalen öppnar
09.00 Förbundsstämman startar
10.10 FIKAPAUS
10.30 Förbundsstämman fortsätter
12.00 LUNCH
13.00 Föreläsning

14.30 FIKAPAUS
15.00 Förbundsstämman fortsätter
17.00 Förbundsstämman ajournas
18.00 MIDDAG
19.00 Uttalande om Handbojor 2017
19.30 Hälsningsfras från organisationer
20.00 Samkväm

SÖNDAG 12 NOVEMBER
08.00 ABF lokalen öppnar
08.30 Förbundsstämman fortsätter
09.45 FIKAPAUS
10.15 Förbundsstämman fortsätter
12.00 LUNCH
13.00 Förbundsstämman fortsätter
14.00 Avtackning, utvärdering och avslutning
15.00 Helgen är avslutad och ABF:s lokaler stänger

Med reservation för ändringar

Deltgarlista

Styrelsen		
Styrelsen		
Styrelsen		
Styrelsen		

Laith Fathulla
Stine Venseth
Daniel Littorin
Viktor Jäderlund

Kansliet		
Kansliet		
Kansliet		

Sofia Nilsson
Tahir Mohammed
Alexandra Polivanchuk

Valberedningen

Leila Svetlov

Mötesordf.		
Mötessekr.		

Ola Lundström
Ivan Cosic

Volontär 		
Volontär 		
Volontär 		
Volontär 		
Volontär 		
Volontär 		

Sarah Remgren
Frida Carlsson
Juni Sowell
Fredrik Lundgren
Helena Christoffersson
Malin Lindén

DDU ombud
DDU ombud 		
DDU ombud 		

Arthur Kuczynski
Fadi Shoshara
Shadi Kader-Pour

GTU ombud 		
GTU ombud 		
GTU ombud 		

Hawra Faraj
Arash Younesi
Narriel Gaduang

JTUF ombud 		
JTUF ombud 		

Jonna Sjögren
Adam Karlsson

KUL ombud 		
KUL ombud 		

Sofia Ek
Joakim Jonsson

NU ombud 		
NU ombud 		

Christian Östgård
Angelika Larsson

SDUR ombud
SDUR ombud
SDUR ombud
SDUR ombud
SDUR ombud
SDUR ombud

Rasmus Lewis
Gustav Wahlgren
David Öhman
Julius Gasslander
Mathilde Strante-Worsheck
Michelle Malchow

Föreläsare		

BOUJT projektet

Föreläsare		

VI SKA MED projektet

Föreläsare		
Föreläsare		

Charlotte Gustavsson
Urban Mesch

UFV ombud 		
UFV ombud 		

Rebecca Jonsson
Lina Sillanpää

ÖDU ombud 		
ÖDU ombud 		
ÖDU ombud 		
ÖDU ombud		

Niclas Mauritzson
Karl Lindgren
Fannie Borgman
Nora Duggan

DBU 			
Karoline Degerfeldt
DBU			Sophie Toomväli-Peters
			son
SDR			En representant
ABF			Thomas Ljungberg
ABF			Eva Ströman

BSK elevråd 		
BSK elevråd 		

Franck Niyonzima
Filippa Hellöre

KSK elevråd		

Indra Granquist

ÖSK elevråd 		

Hertha Boye Niemelä

§7 Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Förbundsstämmans öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekretare
Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Frågan om förbundsstämman blivit stadgeenligt utlyst
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordningen
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsår 2016
Behandling av propositioner
Behandling av motioner
Fasställande av förbundsstyrelsens arvode
Fastställande av valberedningens arvode
Fasställande av förbundsavgift
Fastställande av deltgaravgift för nästa förbundsstämma
Godkännande av årets budget och verksamhetsplan
Val av förbundsordförande
Val av styrelsens ledamöter
Val av revisorer samt revisorssuppleant
Val av valberedning
Förbundsstämmans avslutande

§8-9 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Styrelsen föreslår stämman besluta
- Att godkänna årsredovisningen 2016 och därmed fastställa reslutat- och balansräkningen.
Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är bilagad möteshandlingarna
seperat.

§12 Behandling av propositioner
Proposition nr 1:

”Justering av stadgar”

Proposition nr 2:		

” Styrelsearvodet i VB:s arbetsordning”

Proposition nr 3: 		

”Kreditupplysning i VB:s arbetsordning”

Proposition nr 4: 		

”Politiskt program”

§12.1 Justering av stadgar
Sveriges Dövas Ungdomsförbund vill göra några ändringar i förbundsstadgarna så att de anpassar vår organisation väl bland annat tidsplanen till förbundsstämman och förtydligar några
detaljer, t ex om medlemsåldern.
Se egen bilaga för de ursprungliga förbundsstadgarna antagna vid förbunds-stämman 2016. Vi
hänvisar till 2 bilagor d.v.s. den gamla stadgarna och så den nya med gulmarkerade ändringar.
Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att

ändra i stadgarna enligt följande:

Se bifogad fil för gula markeringar i texten.

§12.2Ändring i VB:s arbetsordning
Sveriges Dövas Ungdomsförbund vill uppdatera vissa småändringar i VB:s arbetsordning bland
annat valberedningen skall lämna förslag på styrelsearvode samt VB:s arvode till förbundsstämman.
Se bilaga för senaste arbetsordningen och i andra bilagan är ändringar gulmarkerade.
Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att

godkänna VB:s uppdaterade arbetsordning.

§ 12.3 Kreditupplysning för nytillträdda
styrelsekandidanter
Förbundsstyrelsen vill ansöka ett 90 konto som är ett bankgirokonto som endast kan användas vid insamlingar av pengar till ändamål. Syftet med 90-kontot är att försäkra allmänheten
om att pengarna går fram till det ändamålet de ska användas till. För att kunna använda ett
90-konto måste man uppfylla Svensk insamlingskontrolls krav och följa dess regler. Ett av
kraven att det blir en kreditupplysning för nytillträdda styrelsekandidater. Det innebär att
styrelsekandidanter inte får vara försatta i konkurs eller meddelade näringsförbud. Styrelsekandidanterna får inte heller ha betalningsanmärkningar eller förfallna och obetalda skatteskulder.
På begäran av valberedningen ska kansliet beställa kreditupplysningar för samtliga kandidater. Det blir ett tillägg till VB:s arbetsordning.
Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att
bifalla tillägget i VBs arbetsordning om att VB ska begära kre		
på styrelsekandidater.

ditupplysningar

§ 12.4 Politiskt program
Förbundsstyrelsen anser att Sveriges Dövas Ungdomsförbund behöver formulera fram ett politiskt program där vi inklusive medlemmar har liknande åsikter och tillsammans kan vi påverka i
våra politiska frågor. Syftet med ett politiskt program ska visa vilka tankar SDUF som organisation har om hur samhället ska förbättras. Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att
förbättra tvåspråkighet i skolan, att ta bort attityden i arbetslivet och andra orättvisor, att skapa
hållbara lösningar. Det är därför vi anser att vi tillsammans behöver ett politiskt program som ni
också kan ta del.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
Att		

godkänna SDUF ska arbeta fram ett politiskt program.

§13 BEHANDLING AV MOTIONER
Motion nr 1
Jönköpings Teckenspråkiga
Ungdomsförening:

		

”Antal röst per förening”

Motion nr 2
Jönköpings Teckenspråkiga
Ungdomsförening:

		

”SDUF:s hemsida”

Motion nr 3
Jönköpings Teckenspråkiga
Ungdomsförening:

		

”Rädda dövskolan!”

Motion nr 4
				
Stockholm Dövas Ungdomsråd:
		

”Ha ett eget medlemssystem”

Motion nr 5
			
Stockholms Dövas Ungdomsråd:

“Ny handbok för ny styrelse”

Motion nr 6						”Lobbyarbete för förberedelseklass”
Stockholms Dövas Ungdomsråd: 		
Motion nr 7						“Synas mer”
Stockholms Dövas Ungdomsråd:
Motion nr 8						
Stockholms Dövas Ungdomsråd:

“Mer aktiviteter för 18-31”

Motion nr 9						“Ett gemensamt intranätverk”
Örebro Dövas Ungdomsklubb:		

Motion nr 10					”Swish”			
Örebro Dövas Ungdomsklubb:

§13.1 Antal röst per förening
Motion 1 Antal röst per förening
Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening
Bakgrund
Vi vill ändra i stadgarna om antal röster beroende på antal medlemmar, vi vill det ska rättvist för alla. Ett förslag är att alla föreningar får ex 2 röster. Vet att ex Stockholms förening
får fler röster pga. de har många medlemmar, Vi tycker det är orättvist och gör att Stockholm har lite större makt när vi röstar på förbundsstämman.
Yrkande
att
stadgarna ska ändras så att alla ungdomsklubbar skickar 2 ombud oavsett 		
		antal medlemmar.
Svar från förbundsstyrelsen
Vi förstår frustrationen kring antal ombud och möjligheter till påverkan. Fördelningen av
röster och ombud är en demokratisk process, baserad på antal medlemmar en ungdomsklubb har. Ju fler medlemmar, desto fler ombud.
Vi vill lyfta fram möjligheten att samarbeta med andra ungdomsklubbar för mer påverkan.
Vi har också lagt till punkten Påverkanstorget i förbunds-stämmohelgen, vars syfte är att
alla där på plats kan diskutera med varandra och delar av sig synpunkter innan själva förbundsstämman sätter igång.
Förbundsstyrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

§13.2 SDUF:s hemsida
Motion nr 2
SDUF:s hemsida
Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening
Bakgrund
SDUF:s målgrupp är 6-30 år och SDUF försöker informera allt om SDUF:s verksamhet
och vad som händer omkring SDUF samt dövvärlden på teckenspråk och svenska. Det är
bra och viktigt! Dock saknas anpassade sidor på SDUF:s hemsida för den yngre målgruppen! Vi vill att SDUF ska skapa en bra hemsida för alla åldrar, gärna information anpassade efter olika ålders-grupper på teckenspråk.
Vi vill också att SDUF ska skapa en form av hemsida (den kan vara inkluderad i SDUF:s
hemsida) med bra, nyttiga och viktiga artiklar, efter de olika ålders-gruppernas ”behov”.
Tänk er ”Kamratposten” på teckenspråk fast på döva barns och ungdomars villkor och
behov.
Yrkande
att
		
		

SDUF ska bli bättre på att informera om SDUF:s verksamhet på både teck		
enspråk och svenska samt informationen ska anpassa efter olika åldersgrup		
per, även de yngre.

Förbundsstyrelsens svar
Vi ser att det innehåller två olika frågor i den här motionen. Vi anser första frågan som
besvarad, då vårt arbete med att se över och uppdatera vår hemsida redan har satt igång
och vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten och kvaliteten med ännu mer
information i hemsidan anpassade till fler. Vår tanke är att hemsidan riktar sig mot äldre
ungdomar över ca 12 år och till föräldrar till yngre barn. De yngre barnen använder inte
internet i så stor utsträckning.
Andra frågan avslås på grund av resursbrist, då vi måste prioritera annat. Dessutom är det
inte en del av våra ändamål enligt stadgarna.
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse sats 1 besvarad och
avslå sats 2.

§13.3 Rädda dövskolan!
Motion nr 3
Rädda dövskolan!
Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening
Bakgrund
Vi vet att det händer mycket på dövskolorna idag. Den naturliga teckenspråksmiljön är inte lika
självklar som det var för 10-15 år sedan. Ett stort varningstecken! Vi vet att det förekommer
många tolkningar i många klasser dvs en pedagog undervisar i talande svenska och den andra
pedagogen tolkar till teckenspråk. Nästan ingen av lärarna har tolkutbildning! Många av eleverna förstår inte dess form av tolkning. Det innebär att elever missar kunskap och rätten till att
förstå undervisningen utan svårigheter.
Ändå godkänner man denna metod! Hörselskadade med ”bra” hörsel kommer alltid att få informationen före andra elever med en lärare som talar och den andra läraren som tolkar till teckenspråk. Döva elever kommer oftast i andra hand. Är detta en acceptabel situation?
Det tycker inte vi. Det finns lärare på dövskolan som kallar denna metod för tvåspråkigheten. En
galen beskrivning!
Vi vill att SDUF ska arbeta aktivt för vår dövskola! Dövskolan ska ha en full teckenspråkig miljö
och att begreppen om tvåspråkigheten måste förtydligas NU! Lärare ska inte tolka sina kollegor!
Direkta dialoger mellan elever och lärare ska vara den huvudsakliga metoden i undervisningen!
Och självklart på teckenspråk!
Yrkande
att
		

SDUF satsar på och arbetar mer aktivt med skolfrågan och vikten av teckenspråk,
separat från tal, i undervisningen.

Förbundsstyrelsens svar
Dessa är några av våra största hjärtefrågor. Vi har alltid och kommer fortsätta att arbeta aktivt
och ständigt för barnens rätt till undervisning i god teckenspråksmiljö. Vi gör det genom att
bland annat lyfta fram frågorna i SPSM:s nationella samråd, att vi sitter med i Skolforum samt
att vi har begärt ett eget möte med SPSM:s nysatta generaldirektör där vi tar upp dessa viktiga
frågor.
Förbundsstyrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

§13.4 Ha ett eget medlemsystem
Motion nr 4
Ha ett eget medlemssystem
Stockholm Dövas Ungdomsråd
Bakgrund
SDUF har i skrivande stund ett medlemsystem som ligger under Sveriges Dövas Riksförbund.
Det innebär att all medlemshantering sköts av SDR. Ett medlemskap hos SDUF kostar just nu
400 kr för de som är äldre än 18. I enlighet med det systemet som råder just nu så går 50 kr
av medlemsavgiften till SDR, 50 kr till ungdomsklubben och det resterande beloppet på 300
kr går till moder-föreningen. Det vore bättre om SDUF hade ett eget medlemssystem så att
medlemsavgiften blir billigare och det i sin tur lockar sig till fler medlemmar.
Yrkande:
att
		

SDUF ska sköta sitt eget medlemssystem, det innebär då en billigare medlems
avgift till förbundet.

Förbundsstyrelsens svar
Vi avslår motionen, då ett eget separat medlemssystem för SDUF skulle innebära en stor risk
för förlorade medlemmar hos både förbunden SDUF och SDR – Sveriges Dövas Riksförbund.
Vi har också inte kunnat beräkna omfattningen och belastningen i vår administration, om vi
skulle sköta ett eget medlemssystem.
Vi är nu på gång med en arbetsgrupp tillsammans med SDR, där vi ser över medlemssystemet
som kommer att förändras mycket med många förbättringar och nya lösningar, t ex att alla
ungdomsklubbar och föreningar får eget tillgång till sina medlemslistor.
Den nuvarande medlemsavgiften är upp till respektive förening runt om i Sverige att besluta
om. Vi uppmuntrar alla ungdomsklubbar att motionera till moderföreningarnas årsmöten om
att ge t. ex. studentrabatt eller rabatt för ungdomar under 30 år.
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen.

§13.5 Ny handbok för ny styrelse
Motion nr 5
Ny handbok för ny styrelse
Stockholms Dövas Ungdomsråd
Bakgrund
SDUR får kontinuerligt in frågor om tips och råd från andra ungdomsklubbar. Vi
anser att det finns ett behov av en rykande färsk handbok. SDUF har en handbok redan, men den är uråldrig och inte anpassad efter dagens digitala framfart. Det handlar om frågor som rör allt från aktiviteter till hur ett styrelse-möte ska genomföras
eller hur ett mötesprotokoll ska se ut.
Yrkande
att
		

SDUF ska skapa en lättläst och enkel handbok med nödvändiga infor		
mation hur en styrelse ska fungera.

Förbundsstyrelsens svar
Vi instämmer att SDUF behöver skapa en lättillgänglig, sammanfattad och uppdaterad handbok för ungdomsklubbar och bifaller att det arbetet genomförs nästa år.
Vi vill samtidigt lyfta fram att vi nu idag har många olika mallar och dokument på
vår hemsida ”För ungdomsklubbar” som stöd till ungdomsklubbarna, om bl. a. aktiviteter och styrelsearbete.
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att bifalla motionen.

§13.6 Lobbyarbete för förberedelseklass
Motion nr 6
Lobbyarbete för förberedelseklass
Stockholms Dövas Ungdomsråd
Bakgrund
När nyanlända kommer hit till Sverige och börjar skolan så brukar det finnas en så kallad
”förberedelseklass” som lär nyanlända elever grundkunskaper i olika ämnen och också
om den svenska kulturen. Det har varit betydelsefullt för många som fortfarande än idag
tackar för att förberedelseklass fanns. När den första förberedelseklassen för ungefär tio
år sen infördes så var det ett år som gällde. Den senaste förberedelseklassen under året
2016 fick bara ett par veckor på sig för att ta in den svenska kulturen och grundkunskaper i flera ämnen innan de slussas ut till vanliga klasser vilket är helt oacceptabelt. Vi har
också blivit kontaktade av eleverna själva som anser att ett par veckor är alldeles för lite.
Yrkande
att

SDUF ska politiskt lobba för förberedelseklassen och förlänga kurstiden.

Förbundsstyrelsens svar
Vi instämmer att det inte är acceptabelt, och det är väldigt viktigt för nyanlända får ett
bra stöd från skolan som vi anser att de skall organiseras efter elevers individuella förutsättningar och behov. Vi har påbörjat med detta viktiga arbete som tas med i vår lobbarbetsfråga bland annat lyfta denna fråga i samband med skolverket i samråd samt SPSM i
nationella intresseråd tillsammans med andra intresseorganisationer.
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse motionen besvarad.

§13.7 Synas mer
Motion nr 7
Synas mer
Stockholms Dövas Ungdomsråd
Bakgrund
Vi på SDUR är fullt medvetna att SDUF anordnar flera olika aktiviteter, jobbar mycket
med intressepolitik bland annat men det syns tyvärr inte i sociala medier. Det är viktigt
för medlemmarna och föräldrar att hänga med vad som är på gång hos SDUF.
Yrkande
att

SDUF ska vara mer aktiv på sociala medier.

Förbundsstyrelsens svar
Vi är på gång med den här frågan, då vi ska genomföra en workshop med SDR – Sveriges Dövas Riksförbund, i hur vi kan bli ännu bättre på att vara transparanta för våra
medlemmar om vårt arbete och vår verksamhet. Vi har också skapat Instagram för att
nå ut till fler på fler olika sätt.
Ungdomsklubbarna får mer än gärna förtydliga och meddela oss vad för information
som behöver lyftas fram. Ungdomsklubbarna kan också gärna skicka eller be oss dela
deras lokala aktiviteter och events.
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse motionen besvarad.

§13.8 Mer aktiviteter för 18-31
Motion nr 8
Mer aktiviteter för 18-31
Stockholms Dövas Ungdomsråd
Bakgrund
Det finns olika läger för alla åldersgrupper, dock så upplever vi att de äldre dvs 18–31 år
ibland glöms bort. Förvisso så finns det läger för de äldre men det är oftast utomlands. Vi
efterfrågar ett par aktiviteter under året för ålders-gruppen 18–31, allt från workshops till
läger eller bara samlas och ha roligt.
Yrkande
att
SDUF ska arrangera ett par aktiviteter för den äldre åldersgruppen på 18–31
		år gamla.
Förbundsstyrelsens svar
Vi har flera aktiviteter och kurser både i vår verksamhet och för just 2018 där medlemmar
18-31 år gamla är välkomna. Till exempel: Engagera Dig!-kurs, styrelseutbildning, Stadskampen, Almedalen och ungdomsklubbskonferens där det ofta finns gott om utrymme
för socialt umgänge. Vi har också upplevt att det inte finns stort intresse för ett svenskt/nationellt veckolångt läger för 18-31 år och vi har valt att inte genomföra sådana lägerförsök
framöver.
Internationellt erbjuds det för den målgruppen vartannat år nordiskt ungdomsseminarium,
nordiskt ungdomsläger och europeiskt ungdomsläger samt var fjärde år världsungdomsläger.
Ni är också välkomna att skicka oss era synpunkter på vilken specifik aktivitet ni efterfrågar.
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse motionen besvarad.

§13.9 Ett gemensamt intranätverk
Motion nr 9
Ett gemensamt intranätverk
Örebro Dövas Ungdomsklubb
Bakgrund
SDUR har ett så kallat intranätverk vid namnet Yammer som ligger under
Office365. Vi har fått en liten inblick i Yammer och anser att det är ett perfekt verktyg för
en ungdomsklubb. I Yammer kan man ha protokoll, mallar, handlingar till styrelsemöte och
diskutera frågor på en lätthanterlig plattform, liknande Facebook. Vi skulle också vilja ha
Yammer, dessvärre så krävs det en hel del resurs och kostnadsfråga för att starta upp Yammer. I Office365 paketet ingår det fri användning av Word, Powerpoint och så vidare vilket
underlättar styrelsearbetet väldigt mycket.
Yrkande
att
		

SDUF ska skapa ett eget konto hos Office365 och erbjuda alla ungdomsklub		
bar fri tillgång till Office365 och Yammer.

Förbundsstyrelsens svar
Vi är nu på gång på att utveckla ett intranät där ungdomsklubbarna får tillgång till olika
mallar, protokoll och andra handlingar till styrelsemöten etc.
Vi har också en sluten Facebook-grupp med möjlighet för diskussioner och frågor. En
annan möjlighet är att kolla med SDUR, om de kan tänka sig skapa en grupp där ni kan
diskutera olika frågor. Vi uppmuntrar alltid till alla sorters samarbeten mellan ungdomsklubbarna.
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen.

§13.10 Swish
Motion nr 10
Swish
Örebro Dövas Ungdomsklubb
Bakgrund
ÖDU upplever att inbetalningen till medlemskap krånglas ofta. Deras medlemmar vill ha ett
mer effektivt sätt att göra inbetalningen. De önskar att få ha användning av Swish att kunna
betala till medlemskapet hos SDUF.
Yrkande
att

SDUF skall se till Swish betalningen kan tilläggas till medlemsystemet.

Förbundsstyrelsens svar
Vi anser motionen vara besvarad, eftersom vi redan nu har Swish för övriga inbetalningar.
Vi arbetar nu med SDR i medlemsystemsfrågan och ska ta med dit frågan om möjligheten
till Swish även för medlemskapsinbetalningar.
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse motionen besvarad.

§14-15 Fastställande av styrelsearvode och
valberedningsarvode
Förbundsstyrelsen föreslår stämman:
att
styrelsen får besluta om hur arvodet ska fördelas enligt basbelopp
(70 000 kronor) inom styrelsen.
att
styrelsen får besluta om hur arvodet ska fördelas enligt basbelopp
(15 000 kronor) inom valberedningen.

§ 16-17 Fasställande av förbundsavgift och deltgaravgift för nästa förbundsstämma

Styrelsens förslag till förbundsavgift och konferensavgift
Förbundsstyrelsens förslag till nya belopp enligt § 16-17 i dagordningen:
§ 16 Fastställande av förbundsavgift
Förbundsstyrelsen föreslår: 1 krona per medlem
§ 17 Fastställande av konferensavgift för nästa förbundsstämma
Förbundsstyrelsen föreslår: 700 kronor per ombud/representant

§ 19-22 VALÄRENDEN
Valberedningens förslag för 2017-2018
Förbundsstyrelsen
Ordförande ett år
Laith Fathulla, Stockholm (omval)
Ledamöter två år
Viktor Jäderlund, Malmö (omval)
Stine Venseth, Göteborg (omval)
Nora Duggan, Örebro (nyval)
Ledamöter för ett år
Jonna Sjögren, Jönköping (nyval)
Pia Johnsson-Sederholm, Malmö (nyval)
Daniel Littorian har ett år kvar.
Revisorer
Förtroendevald auktoriserad revisor för ett år: Hanna Rexhammar, Deskjockey (omval)
Förtroendevald revisor för ett år: Petra Eklund (omval)
Förtroendevald revisorssuppleant för ett år: Nicholas Winberg
Övriga
Stämmoordförande: Ola Lundström
Stämmosekreterare: Ivan Cosic
Valberedning
Frej Fredman (omval)
Florian Tirnovan (omval)
Leila Svetlov (omval)
Om ni har frågor kring valberedningens förslag, kontakta SDUF:s valberedning: Frej Fredman
(sammankallande) på valberedning@sduf.se

NOMINERINGAR TILL MOTFÖRSLAG
Blanketten med nomineringar samt blanketten med motkandidaternas namnteckningar lämnas till Valberedningen senast fredagen den 10 november kl. 22.00. Valberedningen tillkännager motkandidaterna kl 23.00 10 november 2017.
HUVUDFÖRSLAG:
Ordförande – nyval ett år
Laith Fathulla
		
Ledamot – nyval ett eller två år
Viktor Jäderlund
(omval)
Stine Venseth
(omval)
Nora Duggan
(nyval)
Jonna Sjögren
(nyval)
Pia Sederholm-Johnsson(nyval)

MOTFÖRSLAG:
_________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Motförslaget inlämnat av __________________________________
ombud för ______________________________________________.
(ungdomsklubbens namn)
______________________________ den________________/ ______________ 2017
_________________________________________________________________________
(ombudets namnunderskrift)

MOTKANDIDANTINTYG
Ja, jag ställer upp som motkandidat
till
____________________________________________
som är föreslagen som____________________________________________ för en period
av ____________________________________________ år.

_____________________________________ den________________/ ___________2017
_________________________________________________________________________
(motkandidatens namnunderskrift)

