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Du/Ni är varmt välkomna till Sveriges Dövas 

Ungdomsförbunds förbundsstämma 7-9 oktober 2016!  
 

 

Plats: DUKIS i Stockholm 

 

Fredagen den 7:e oktober  

Vi samlas i DUKiS och äter middag ute i närheten ca 18.30-19.00 och fortsätter 

sedan ice-breaking och gemensam samvaro på kvällen, med en stund för 

ombudsdiskussion med alla ombud.  

 

De som ska bo på vandrarhemmet i Zinkensdamm kan välja att åka dit före 

eller efter middagen/samvaron.  

 

Lördagen den 8:e oktober 

SDUF:s förbundsstämma startar 09.00 med stämmoförhandlingar. Vi kommer 

bl. a. att behandla verksamhetsberättelse, styrelseval, propositioner och 

motioner från ungdomsklubbarna. Förbundsstämman kommer live-sändas 

som vanligt.  

 

På kvällen firar vi att SDUF fyller 50 år i Dövas Hus med övriga festdeltagare. 

Ha gärna på dig 60-talsinspierat! Det är festklädsel som gäller, dvs inga t ex 

gympaskor.  

 

Söndagen den 9:e oktober 

Söndagen är avsatt för fortsättning av förbundsstämmans stämmo-

förhandlingar. Därefter blir det lunch och hemfärd vid 13-tiden. 

 

 

Praktisk information 

 Ta med egna sängkläder (örngott, påslakan och underlakan) eller hyra 

för egen kostnad i vandrarhemmet (90 kr) 

 Hela helgen är drog- och alkoholfri 

 
 

Sveriges Dövas 

Ungdomsförbund  

Rissneleden 138, 5 tr  

174 57 Sundbyberg 

E-post: kansli@sduf.se 

Webb: www.sduf.se  

Organisationsnr: 88 32 02-1342 
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 Alla ska få sina hyrbils- eller tågbiljetter via mail närmare helgen. Om du 

inte fått dina biljetter – kontakta verksamhetsansvariga Sofia!   

 Alla vägbeskrivningar till DUKiS, Dövas Hus och boendet finns 

tillsammans med programmet längre nedan här. 

 Vi kommer skapa en Facebook-grupp för alla ombud och gäster till 

förbundsstämman, där vi har aktuell information t ex som hur och var 

alla får nycklar till sitt boende (vandrarhemmet).  

 Övriga frågor eller problem - kontakta sofia@sduf.se (kan också Skype). 

 Ni som har synpunkter på bl a verksamhetsberättelsen, lämna dem till 

SDUF kansli via kansli@sduf.se senast en vecka innan förbundsstämman. 

 

 

Vi ser fram emot att genomföra förbundsstämman 2016 med Dig/Er!   

 

mailto:sofia@sduf.se
mailto:kansli@sduf.se
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Deltagarlista 
 

 

 
1. Georgia Somaraki Ombud - DDU (Dalarnas Dövas Ungdomsklubb)  

2. Tommy Andersson Ombud - DDU (Dalarnas Dövas Ungdomsklubb) 

3. Nicole Diakiewicz Ombud - GTU (Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb)  

4. Camilla Jablonski Ombud - GTU (Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb) 

5. Silverio Angel  Ombud - GTU (Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb) 

Hernandez  

6. Kristofer Peterson Ombud - NU (Norrlands Ungdomsklubb) 

7. Viktor Stenmark Ombud - NU (Norrlands Ungdomsklubb)  

8. Sven-Emil Karmgård Ombud - SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd)  

9. Gustav Wahlgren Ombud - SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd)  

10. Sofie Hedlund Ombud - SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd)  

11. Jiin Najar Ombud - SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd)  

12. Kristina Bengtsson Ombud - SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd)  

13. Natalia Polak Ombud - SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd)  

14. Rebecca Jonson Ombud - UF Viljan (Ungdomsföreningen Viljan, Vänersborg) 

15. Philip Skovin Ombud - UF Viljan (Ungdomsföreningen Viljan, Vänersborg)  

16. Ville Wiktorsson Ombud - ÖDU (Örebros Dövas Ungdomsklubb)  

17. Niclas Mauritzson Ombud - ÖDU (Örebros Dövas Ungdomsklubb)  

18. Sara Ramussen Ombud - ÖDU (Örebros Dövas Ungdomsklubb)  

 

19. Sofia Andersson Gäst - JTUF (Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening) 

20. Philip Pettersson Gäst - JTUF (Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening)  

21. Sofia Ek  Gäst - KUL (Ungdomsföreningen Kungsängsliljan, Uppsala)  

22. Sammer El-Masri Gäst - KUL(Ungdomsföreningen Kungsängsliljan Uppsala)  

23. Teresia Lindberg Gäst - DBU (Dövblind Ungdom) – bara lördag  

24. Jonathan Whalström Gäst – UH (Unga Hörselskadade)  

25. Henrik Sundqvist Gäst - SDR (Sveriges Dövas Riksförbund)  

26. Andrine Olgeirsdottir Gäst - NDFU (Norges Døveforbunds Ungdom)  

27. Marie Bresson  Gäst - EUDY (European Union for the Deaf Youth)  

 

28. Kalle Lemmouh Elevrådsrepresentant - Manillaskolan  

29. Representant  Elevrådsrepresentant - Birgittaskolan  

(ej namn än) 

30. Hilvan Jabar  Elevrådsrepresentant - Kannebäcksskolan  

31. Rana Hiba Maache  Elevrådsrepresentant - Riksgymnasiet för Döva och 

Hörselskadade 

32. Elin Arasli Elevrådsrepresentant - Riksgymnasiet för Döva och 

Hörselskadade 

33. Michelle Roberts Elevrådsrepresentant - Riksgymnasiet för Döva och 

Hörselskadade 

 

34. Hajan Jabar Kandidat till förbundsstyrelsen 

35. Jamaree Hansen Kandidat till förbundsstyrelsen 

36. Josefina Andersson Kandidat till förbundsstyrelsen 
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37. Viktor Jäderlund Kandidat till förbundsstyrelsen 

38. Stine Venseth Kandidat till förbundsstyrelsen 

39. Pernilla Nilsson Kandidat till förbundsstyrelsen 

40. Mathilde Strante  Kandidat till förbundsstyrelsen 

Worseck 

41. Petra Eklund  Kandidat till förtroendevald revisor  

(f.d. Örlegård) 

42. Eva Norberg Förslag till förbundsstämmoordförande 

43. Tobias Engström Förslag till förbundsstämmosekreterare 

 

44. Mia Modig Förbundsstyrelsen (förbundsordförande)  

45. Erdem Akan Förbundsstyrelsen 

46. David Farkas Förbundsstyrelsen 

47. Glenn Aronsson  Förbundsstyrelsen  

48. Julia Velasquez Förbundsstyrelsen 

49. Johanna Mauritzson Förbundsstyrelsen 

50. David Öhman Förbundsstyrelsen   

 

51. Juni Sowell  Valberedningen 

52. Jonny Dufvenberg  Valberedningen 

 

53. Alexandra  Förbundskansliet (generalsekretare) 

Polivanchuk 

54. Sofia Nilsson Förbundskansliet (verksamhetsansvarig)  

 

 

Vi kommer också ha dövblinds- och taltolkar och eventuell övrig publik 

(förbundsstämman är öppen för medlemmar) på plats.  

 

 

  



Sveriges Dövas Ungdomsförbund 

Förbundsstämma 2016 

DUKIS i Stockholm  

 

 6 

Preliminärt program 
 

 

 

Fredag 7 oktober 

ca 16.00-18.00 Ankomst och samvaro på DUKiS (där DUKiS också har 

sin ordinarie verksamhet)  

start ca 18.30-19.00 Middag ute (alla träffas i DUKiS) 

20.00  Samvaro och ice-breaking samt ombudsdiskussion för 

ombud 

22.00 DUKiS ordinarie verksamhet stänger  

 

 

Lördag 8 oktober  

08.30   DUKiS öppnar  

09.00   Förbundsstämman börjar 

10.15   Paus 

10.30   Förbundsstämman fortsätter  

11.30   Arbetsmarknadsprojektet ”Vi ska med” 

12.00   Lunch 

13.00   Förbundsstämman fortsätter 

14.30   Paus inkl 50-årstårta 

15.00   Förbundsstämman fortsätter 

17.00   Förbundsstämman slutar för idag 

17.00   Ledig tid 

19.00  Firandet för SDUF 50 år tillsammans med andra 

”utomstående” festdeltagare (inkl plockmat-middag 

på Dövas Hus) 

01.00   Dövas Hus stänger 

 

 

Söndag 9 oktober  

08.30   DUKiS öppnar  

09.00   Förbundsstämman fortsätter 

10.15   Paus 

10,30   Förbundsstämman fortsätter 

12.00   Förbundsstämman stänger 

12.00   Lunch 

13.00   Avfärd från Stockholm 
 

Med reservation för ändringar 
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Vägbeskrivningar  

 
 

DUKiS (Döva Ungdomars Klubb i Stockholm) är en fritidsgård för döva 

ungdomar och det ligger väldigt centralt i Stockholm, nära Stockholm 

Centralstation. Där ska vi ha vår förbundsstämma och också umgänge 

fredagskvällen 7 oktober.  

 

Adress: Olof Palmes gata 27.  

Länk till DUKiS hemsida: http://dukis.se/ 

 

 

 

Dövas Hus - där vi ska ha 50-årsfesten, ligger lite söderut i Stockholm, 

tunnelbana ca 11 minuter från centralstationen till Globen.  

 

Adress: Palmfeltsvägen 13.  

Länk till Dövas Hus: http://www.stockholmsdf.se/platser/dovas-hus/ 

 

 

 

Zinkensdamms vandrarhem 

Ca 6 minuter tunnelbana från centralstationen, till Zinkensdamm. Här måste 

alla ta med egna sängkläder och handduk, eller så kan man hyra själv där på 

plats. Alla delar rum i 4-bäddsrum.  

 

Adress: Zinkens väg 20.  

Länk till boendet: http://www.zinkensdamm.com/vandrarhem/ 

 

 

 

Vid problem eller frågor, ställ gärna dem i Facebook-gruppen! (den skapas 

närmare förbundsstämmohelgen).  

 

Vi ser också till att ingen ska behöva gå ensam, utan vi åker tillsammans dit vi 

ska. SDUF står för tunnelbanebiljetter, för alla som inte bor i Stockholm.   

http://dukis.se/
http://www.stockholmsdf.se/platser/dovas-hus/
http://www.zinkensdamm.com/vandrarhem/
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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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Motioner 
 

 

 

Motion nr 1                                                  
Norrland Ungdomsklubb:               ”Enhetlig medlemsavgift”

  
 

Motion nr 2                                                  
Norrland Ungdomsklubb:              ”Förbundsstämma § 8 MOMS 6” 

                     
Motion nr 3                                                  
Norrland Ungdomsklubb:   ”Stödmedlemskap”                  

  
 

Motion nr 4                                         
Stockholm Dövas Ungdomsråd:  ”Döva med kognitiv funktion-

snedsättning och deras 

rättigheter” 
                                                                                    
Motion nr 5                                                  

Stockholms Dövas Ungdomsråd:  “Dövkunskaps-utbildningspaket” 
 

Motion nr 6     

Stockholms Dövas Ungdomsråd:  “Marknadsförningstidning” 
 

Motion nr 7     
Stockholms Dövas Ungdomsråd:  “Språkdeprivation” 

 

Motion nr 8     
Stockholms Dövas Ungdomsråd:  “Psykisk ohälsa hos döva” 
 

Motion nr 9     
Stockholms Dövas Ungdomsråd: “SPSM ska ta emot ensidigt döva 

barn” 

 

Motion nr 10     
Stockholms Dövas Ungdomsråd:  Halvårs ekonomiska rapport  

 

Motion nr 11     
Stockholms Dövas Ungdomsråd:  Projekt inom invandrarfrågor 
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Motion nr 1    

                                                              

Enhetligt medlemskap 
Norrland Ungdomsklubb 
 

Bakgrund 
Det blir väldigt dyrt för varje dövförening om dom ska betala för varje medlem 

under 30 år till SDUF och detta kan avskräckas dom från att bli medlemmar, 

särskilt de små dövföreningarna. Vi vill föreslå att dövföreningen betalar en 

enhetlig avgift inom sig och ej per medlem. 

 

Yrkande 
att             Norrlands Ungdomsklubb vill föreslå att medlemsavgiften 

dövföreningarna ska betalas med en avgift per förening och ej per 

medlem inom varje förening som i dagens läge. 

 
 

Svar från förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen har under våren 2015 tillsatt en arbetsgrupp som tillsammans 

med SDR utreder hur medlemskapet fungerar och hur det kan göras lättare för 

medlemmar och föreningar/klubbar. Förbundet har sett att det har varit stora 

problem som motionen påvisar och därför tror förbundsstyrelsen på en stor 

förändring med hela medlemssystemet behöver göras istället för att skapa 

hemsnickrade lösningar på ett system som fungerar dåligt. Förbundsstyrelsen har 

formulerat en motion om medlemsavgiftens storlek till Sveriges Dövas Riksförbund 

(SDR):s kongress 2017 som ska lämnas in senast 1 november 2016. Se egen bilaga 

för förslaget.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår stämman att avslå motionen.  
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Motion nr 2 

 

FÖRBUNDSSTÄMMA § 8 MOMS 6  

Norrland Ungdomsklubb 
 

Bakgrund 
Vi tycker att det inte är rättvist att de stora ungdomsklubbarna skickar till exempel 

6 ombud och de mindre ungdomsklubbar bara 2 ombud. Vi tycker att det är mer 

demokratiskt att alla skickar 2 ombud oavsett medlemmarnas storlek. 

 

Yrkande 

att             Norrlands Ungdomsklubb vill lämna ett förslag att alla 

ungdomsklubbar skickar 2 ombud oavsett antal medlemmar. 

 

 

Svar från förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen förstår frustrationen kring antal ombud och möjligheter till 

påverkan. I och med att medlemsregistret inte har fungerat kring antal 

medlemmar hos ungdomsklubbar, men att förändra antal ombud krävs 

stadgeförändring. Förbundsstyrelsen hänvisar till paragraf § 8. 

FÖRBUNDSSTÄMMA.   

 
Förbundsstyrelsen föreslår stämman att avslå motionen.   
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Motion nr 3 
 
Stödmedlemskap 
Norrland Ungdomsklubb 
 

Bakgrund 
Vi har flera som är intresserade att bli medlem hos oss och som har fyllt 30 år och 

uppåt. Med anledningen önskar vi att stödmedlemmar finns hos oss och kan då 

skapa ungdomsklubbens tillväxt på olika nivåer. Medlemsavgiftens storlek ska då 

avgöras från klubb till klubb. 

 

Yrkande 

att             Norrlands Ungdomsklubb vill föreslå att stödmedlemskap införes hos 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund. 

 

 

Svar från förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen har under våren 2016 arbetat fram en stödförening som 

kommer att presenteras under förbundsstämman.   

 
Förbundsstyrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.  
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Motion nr 4 
 
Döva med kognitiv funktionsnedsättning och deras rättigheter 
Stockholm Dövas Ungdomsråd 
 

Bakgrund 

Idag upplever SDUR att fler och fler döva med kognitiva funktionsnedsättningar 

bortglöms i många sammanhang, speciellt deras rätt till en fullgod teckenspråkig 

miljö i respektive boenden och dagliga verksamheter. Mår de bra? Hur ser deras 

språkliga miljö varje dag ut? Har de personer som stöttar dem på teckenspråk 

exempelvis teckenspråkiga godemän och förvaltare. Hur ser deras fritids-

verksamhetsmöjligheter ut? 

 

Yrkande: 

att              SDUF ska via en samverkan med socialstyrelsen driva på en större 

nationell utredning kring döva med kognitiv funktionsnedsättnings 

livssituation där man får fram statistik och underlag på deras 

välmående för fortsatt arbete i exempelvis projektform. 

 

 

Svar från förbundsstyrelsen  

Förbundsstyrelsen instämmer att bevaka målgruppen och deras rättigheter är 

otroligt viktig men förbundet mäktar inte med att driva ett ytterligare projekt för 

år 2017. Förbundsstyrelsen kommer att stödja motionen på Sveriges Dövas 

Riksförbund.   

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen.  
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Motion nr 5 
 
Dövkunskaps-utbildningspaket  

Stockholms Dövas Ungdomsråd 

 

Bakgrund 

Idag är kunskapen om döva låg i hela landet speciellt hos myndigheterna. Hur 

kan vi öka kunskapen hos dessa myndigheter och andra insatser? Vi innehar 

själva dövkompetensen och har bra folk i landet som kan åka ut och informera 

om dövkunskap. Grundpaketet ska vara utvecklat av SDUF och SDR så att alla 

som åker ut och informerar har samma information, på så sätt sprids SDUF och 

SDR:s arbete och rätt kunskap om dövas livssituation och villkor. Det kan också 

inbringa en inkomst till SDUF och SDR som åker ut på uppdrag. 

 

Yrkande 

att              SDUF ska utveckla en utbildningspaket tillsammans med SDR som 

man sen säljer till myndigheter och företag. En utbildningspaket där 

de får kunskap om döva, teckenspråket och bemötande/attityd 

gentemot målgruppen, samt dövstudier. 

 

 

Svar från förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen anser att det arbete som Stockholms Dövas Ungdomsråd 

föreslår bör ligga hos en befintlig myndighet. Förbundsstyrelsen tycker att 

Språkrådet och Folkminnen bör ha det uppdraget och kommer att uppvakta 

myndigheten i denna fråga.    

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen.  
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Motion nr 6 

 

Marknadsförningstidning 
Stockholms Dövas Ungdomsråd 
 

Bakgrund 
När SDR genom Dövas Tidning under året 2013 skickade ut tidningen Teckenspråk 

blev den en succé. Den ger så mycket information och kunskap till allmänheten. 

Idag känns Dövas Tidning inte som en bra tidning att sprida extern då den är mer 

för oss döva själva. Fler kunskapsgivande artiklar behöver spridas. 

 

Yrkande 

att              SDUF och SDR ska utge en sorts informativ tidning som marknadsför 

teckenspråket och ger kunskap om dövas livssituation 1-2 gånger om 

året. Syftet med tidningen är att den skall komma ut till olika platser i 

samhället, dövas arbetsplatser, och de platser döva tipsat om. 

 

 

Svar från förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen håller med att information om döva och teckenspråk självklart 

ska finnas på många platser i samhället. Förbundsstyrelsen känner dock i nuläget 

att resurserna och ekonomin inte räcker till, då vi prioriterar SDUF:s hjärtefråga: 

läger och ungdomsklubbar.  

 
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen.  
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Motion nr 7 

 

Språkdeprivation  
Stockholms Dövas Ungdomsråd 
 

Bakgrund 
Idag kan vi se barn ha bristande språkförmåga och därmed sämre 

kommunikationsmöjligheter och social kompetens. Det har skett fall där döva 

diagnosticerats som språkstörda eller t. om. som kognitivfunktionsnedsatt trots de 

endast inte fått språk som liten. Att inte ha fått språk tidigt är samhällets fel och 

därför behöver vi utreda hur vi kan få samhället ta ansvar för den grupp som är 

utsatt för språkdeprivation. Fler forskning inom området språkdeprivation behövs. 

 

Yrkande 

att              SDUF ska ansöka om en förstudie/projekt där man utreder 

möjligheterna att utveckla språkdeprivation som en diagnos och vilka 

konsekvenser den ger döva barn och ungdomar. 

 

 
Svar från förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen håller med om att den här frågan är otroligt viktig men 

förbundsstyrelsen anser att resurserna inte finns i just mandatperioden 2016-2017.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen. 
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Motion nr 8 
 
Psykisk ohälsa 

Stockholms Dövas Ungdomsråd 
 

Bakgrund 
Idag förekommer det tydliga tecken på att många döva lever i en psykisk 

ohälsa. Vad gör vi åt deras välmående? Hur kan vi arbeta för målgruppen unga 

döva som lever i en psykisk ohälsa? Deras rättigheter inom vården och 

rehabiliteringen behöver ses över. 

 

Yrkande 

att              SDUF ska utveckla ett projekt där man kartlägger psykisk ohälsa hos 

unga döva nationellt för rapportering och åtgärdsförslag till bl.a. 

Socialstyrelsen. 

 

 
Svar från förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen anser att detta redan är på gång, då SDUF har haft förstudie 

inför projektansökningen Barn- och ungdomsjour på teckenspråk. I förstudien 

förra året 2015 gjorde man en enkätundersökning om hur barnen och 

ungdomarna mår och vilket behov av teckenspråkig jour det fanns. SDUF har nu 

skickat in ansökan om projektstöd till Allmänna Arvsfonden.  

 
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse motionen 

besvarad.  
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Motion nr 9 

 

SPSM ska ta emot ensidigt döva barn 

Stockholms Dövas Ungdomsråd 

 
Bakgrund 
Idag nekas döva barn att gå på SPSM. Barn som är fullt döva i ena örat och hör 

bra i andra örat anses som hörande av SPSM och klarar därmed att gå i 

kommunal skola. Detta är fel anser vi. Barn med ensidig dövhet behöver 

teckenspråk minst lika mycket som hörselskadade och döva barn. Det finns 

tydliga tecken hos dessa barn att de inte mår bra i kommunala skolor, de blir ofta 

spända i nacken och vet inte vilken riktning hörseln kommer ifrån. Okunskap om 

barnets ensidiga hörselnedsättning är stort bland kommunala skolors personal 

och barnets utbildning blir lidande. 

 

Yrkande 

att             SDUF ska arbeta för att ensidiga döva barn ska få rätt att gå på 

SPSM. 

 
 

Svar från förbundsstyrelsen  

Förbundsstyrelsen är medvetna om att det finns ett sådant fall nyligen, och vi 

kommer lyfta fram det fallet och lobba för denna fråga i våra möten med SPSM:s 

skolråd, att alla har rätt till teckenspråkig undervisning oavsett hörselgrad.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att bifalla motionen. 
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Motion nr 10 

 

Halvårs ekonomiska rapport  

Stockholms Dövas Ungdomsråd 

 

Bakgrund 

På grund av bristande ekonomisk kontroll under år 2015 så vill SDUR att SDUF ska 

ha en bättre ekonomisk kontroll då ungdomsklubbarna påverkas mycket av hur 

SDUFs ekonomiska situation är. SDUR anser att SDUF behöver skicka ut en 

halvårsrapport som visar hur förbundets aktuella ekonomi ser ut och plan för hur 

förbundet skall arbeta under det andra halvåret. Denna motion ger förbundet 

själva en större inblick på sin egen ekonomi. 

 

Yrkande 

att             SDUF skall skicka ut en ekonomisk halvårsrapport, som speglar 

budgetplanen, för det aktuella året till lokala ungdomsklubbar senast 

1 september årligen. 

 

 
 

Svar från förbundsstyrelsen 

Förbundsstämman 2015 har beslutat att flytta fram förbundsstämman till hösten, 

som ska hållas senast 30 november enligt stadgarna. Det leder till att 

förbundsstämmohandlingarna inklusive halvårs ekonomiska rapport för samma år 

då sändas ut till ungdomsklubbarna senast 30 oktober, en månad innan, om inte 

tidigare som i september.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse motionen 

delvis besvarad och delvis bifalla motionen, att halvårsrapporten ska medfölja 

med i handlingarna i kommande förbundsstämmor.  
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Motion nr 11 

 

Projekt inom invandrarfrågor 

Stockholms Dövas Ungdomsråd 

 

Bakgrund 

SDUR upplever att det finns tydliga signaler att det är bristande kunskap eller stöd 

till barn och ungdomar med invandrarbakgrund här i Sverige. I samband med att 

det är fler och fler barn och ungdomar som kommit hit till Sverige så innebär det 

även att det är ännu viktigare att det finns rätt insatser och stöd till målgruppen. 

De måste så fort de kommit hit till Sverige erbjudas boende där det finns en 

specialskola samt ordnas en plats i skolan för att få en bra start i livet i Sverige 

med utbildning på svenskt teckenspråk. 

 

Yrkande 

att             SDUF ska ha någon form av projekt som ser över integrationspolitiken 

för döva barn och ungdomar som kommer till Sverige, där de främst 

ska få rätt till svenskt teckenspråk så fort det går. 

 

 

 
 

Svar från förbundsstyrelsen 

I samband med flyktingkatastrofen i höstas 2015, har SDUF tillsammans med SDR 

engagerat sig i den här frågan och anställt en samordnare som har skapat en 

samverkan mellan Migrationsverket och olika organisationer som tar emot döva 

asylsökande samt stöttat dem. Vi har också och fortsätter att förmedla denna 

fråga till SPSM och har den här asylsökande-frågan i vår verksamhetsplan 2017.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse motionen 

besvarad. 
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Propositioner 

 

 

 

Proposition nr 1:          ”Lägga till ordet ”teckenspråkiga” i stadgarna” 

 

Proposition nr 2:          ”Uppdatera normalstadgarna för ungdomsklubbar” 

 
Proposition nr 3: ”Ändra datum för när SDUF bildades 1966”  
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Lägga till ordet ”tecken-

språkiga” i stadgarna 

 
Proposition 1 

 

Förbundsstyrelsen vill förtydliga att det ska vara teckenspråkiga döva som enligt 

stadgarna ska vara majoritet i styrelsen, då begreppet ”döv” kan tolkas olika i 

dagens samhälle med den hörseltekniska utvecklingen.  

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår stämman:  

 

att  ändra i stadgarna enligt följande:  

§10 FÖRBUNDSSTYRELSEN 

mom 2 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och sex ledamöter. 

Valbar är den person som är medlem och som har erlagt fasställd medlemsavgift 

samt fyllt 16 men inte 31 år. För ordförande, vice ordförande och 

ekonomiansvarig gäller 18 år. Förbundsstyrelsen skall till majoriteten vara döva. 

 

till 

§10 FÖRBUNDSSTYRELSEN 

mom 2 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och sex ledamöter. 

Valbar är den person som är medlem och som har erlagt fasställd medlemsavgift 

samt fyllt 16 men inte 31 år. För ordförande, vice ordförande och 

ekonomiansvarig gäller 18 år. Förbundsstyrelsen skall till majoriteten vara 

teckenspråkiga döva. 

 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår  

förbundsstämman att godkänna propositionen i sin helhet. 
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Uppdatera normalstadgarna för 

ungdomsklubbar 
 
 

 

Proposition 2 

 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund vill göra några ändringar i normalstadgarna så 

att de matchar våra aktuella stadgar. Normalstadgarna är de som alla anslutna 

ungdomsklubbar rekommenderas att följa.  

 

Se egen bilaga för de ursprungliga normalstadgarna antagna vid förbunds-

stämman 2008. Ändringarna härnedan är gulmarkerade och finns i sin helhet 

också som bilaga.  

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår stämman: 

 

 

att        ändra rubriken enligt följande:  

”Normalstadgar för SDU:s lokala ungdomsorganisationer antagna vid årsmöte 

2008” 

till 

”Normalstadgar för SDUF:s lokala ungdomsorganisationer (antagna vid 

förbundsstämma 2016)” 

 

 

 

att  ändra enligt följande:  

§ 7. MEDLEMSKAP 

Mom 2 Medlemskap kan beviljas från och med det år personen fyller 7 år till och 

med det att personen fyllt 31 år, under förutsättning att medlemsavgiften är 

betald. 

till 

§ 7. MEDLEMSKAP 

Mom 2 Medlemskap kan beviljas från och med det år personen fyller 6 år till och 

med det att personen fyllt 31 år, under förutsättning att medlemsavgiften är 

betald. 

 

 

 

att  ändra enligt följande:  

§ 11. ÅRSMÖTE 

mom 4 
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”Motion avsedd att behandlas av årsmötet skall vara inskickad till klubbens 

styrelse senast en månad före årsmötet.” 

till 

”Motion avsedd att behandlas av årsmötet skall vara inskickad till klubbens 

styrelse senast två veckor före årsmötet.” 

 

 

 

att  ändra enligt följande:  

§ 11. ÅRSMÖTE 

Mom 5 Verksamhetsberättelse, ekonomiberättelse, valberedningens förslag, 

propositioner samt motioner försedda med klubbstyrelsens yttrande skall senast 

två veckor före årsmötet vara medlemmarna tillhanda. 

till 

§ 11. ÅRSMÖTE 

Mom 5 Verksamhetsberättelse, ekonomiberättelse, valberedningens förslag, 

propositioner samt motioner försedda med klubbstyrelsens yttrande skall senast 

en vecka före årsmötet vara medlemmarna tillhanda. 

 

 

 

att  tillägga enligt följande:  

§ 11. STYRELSEN 

mom 4 

”Styrelsen skall till majoriteten vara teckenspråkiga döva.” 

 

 

 

att  tillägga enligt följande:  

§13. STYRELSEN 

mom 12 

”Styrelsen tillsätter de kommittéer som styrelsen tycker behövs.” 

till 

”Styrelsen tillsätter de kommittéer/arbetsgrupper som styrelsen tycker behövs.” 

  

 

 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår  

förbundsstämman att godkänna propositionen i sin helhet. 
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Ändra datum för när SDUF 

bildades 1966 
 

 

 

Proposition 3 

 

 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund skriver tillsammans med Charlotte Gustavsson 

och Urban Mesch SDUF:s 50-årsjubileumsbok 1966-2016 med historisk 

dokumentation. Då upptäcktes det att SDUF bildades 23 april 1966 med en 

interimsstyrelse, och hade sedan sin första förbundsstämma 8 oktober 1966.  

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår stämman:  

 

att  ändra i stadgarna enligt följande:  

 

§1. FÖRBUNDETS NAMN  

Barn- och ungdomsförbundets namn är Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). 

SDUF bildades 8 oktober 1966 i Stockholm. 1974 vilade förbundet och den 27-28 

november 1975 tog Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) initiativet och bildade 

Sveriges Dövas Ungdomsråd. 1 juli 1994 blev ungdomsrådet självständigt från SDR 

och bytte då tillbaka till det nuvarande namnet. 

 

till:  

§1. FÖRBUNDETS NAMN  

Barn- och ungdomsförbundets namn är Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). 

SDUF bildades 23 april 1966 i Leksand och hade sin första förbundsstämma 8 

oktober 1966 i Stockholm. 1974 vilade förbundet och den 27-28 november 1975 

tog Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) initiativet och bildade Sveriges Dövas 

Ungdomsråd. 1 juli 1994 blev ungdomsrådet självständigt från SDR och bytte då 

tillbaka till det nuvarande namnet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår  

förbundsstämman att godkänna propositionen i sin helhet. 
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Styrelsens förslag till nytt arvode-

system baserat på procent 
 

Förbundsstyrelsens föreslår, enligt § 14-15 i dagordningen, ett nytt system för 

arvodeutbetalning för förbundsstyrelsen och valberedningen istället för dags-

belopp. 

 

Det ursprungliga systemet har sett ut följande:  

För förbundsstyrelsen 

Styrelsemöte:   600 kronor/dag  

Representation:   250 kr/halvdag (<4 timmar) 

   400 kr/heldag (>4 timmar)  

 

För valberedningen:   600 kr/dag 

 

 

 

Förbundsstyrelsen vill istället att förbundsstämman fastställer ett belopp för 

nästkommande år enligt budgeten, och det beloppet fördelas då sedan 

procentuellt i förbundsstyrelsen och valberedningen. Arvodeutbetalningarna 

sker vid årets slut och beloppen inkluderar arbetsgivargifter för SDUF (för år 

2017 är det 31,42%).  

 

Flera andra dövföreningar och organisationer använder samma sorts system 

(enligt det nya förslaget). Förbundsstyrelsen anser att det ger en rättvisare 

fördelning mellan allas representationer och ansvar.  
 

 

Förbundsstyrelsens förslag till nya belopp enligt $14-15 i dagordningen:  

§ 14 Fastställande av förbundsstyrelsens arvode  

Förbundsstyrelsen föreslår:  52 600 kr per år 

 

§ 15 Fastställande av valberedningens arvode 

Förbundsstyrelsen föreslår:  20 500 kr per år 
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Förbundsstyrelsen har kommit fram till beloppen baserade på budgeten 2017 

och på det genomsnittliga antalet representationer och arbetsbelastning 

under de förgående åren och även minskat på totalsumman.   

För kännedom så får arbetsgrupperna samma sorts fördelning, enligt 

budgeten för samma år. Ursprungligt hade de 400 kr per heldag och 250 kr 

per halvdag. Det beloppet enligt budgeten 2017 är 13 000 kr inkl. 

arbetsgivaravgifter.  
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Styrelsens förslag till förbunds-

avgift 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  
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Valberedningens förslag 

 för 2016-2017 

 

 

 

Förbundsstyrelsen 
 

Ordförande ett år                             

Hajan Jabar  Stockholm  (nyval) 

 

Ledamöter två år                          

Jamaree Hansen  Stockholm  (nyval) 

Stine Venseth  Göteborg  (nyval)  

Josefina Andersson   Stockholm  (nyval) 

Pernilla Nilsson   Stockholm  (nyval) 

Viktor Jäderlund  Malmö  (nyval) 

Mathilde Strante Worseck Stockholm  (nyval)  

 

Tre ledamöter för 1 år och tre ledamöter för 2 år. 1 eller 2 år föreslår Valberedningen 

att styrelsen får besluta själva.               

 

 

                         

Revisorer 
 

Auktoriserad  

Thomas Lind från Öhrlings, Cooper & Lybrand  

 

Förtroendevald revisor för ett år  

Petra Örlegård   (nyval) 

 

Förtroendevald revisorssuppleant för ett år 

Emma Cid   (nyval) 

 

 

Övriga  
 

Årsmötesordförande     

Eva Norberg 

 

Årsmötessekreterare 

Tobias Engström 
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Valberedning  

Juni Sowell   (omval)  

Vakant   

Vakant 

Vakant 

 

 

Om ni har frågor kring valberedningens förslag, kontakta SDUF:s valberedning: Juni 

Sowell (sammankallande) och Jonny Dufvenberg på: jusow@live.se eller 0763081714  

mailto:jusow@live.se
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Normeringar till motförslag  

 
 
Blanketten med nomineringar samt blanketten med motkandidaternas 

namnteckningar lämnas till Valberedningen senast fredagen den 7 oktober kl. 

22.00. Valberedningen tillkännager motkandidaterna kl 23.00 7 oktober.  
 

 

HUVUDFÖRSLAG:                        MOTFÖRSLAG: 

Ordförande – nyval ett år 

Hajan Jabar                                       __________________________________ 

                                                                                                          

Ledamot – nyval ett eller två år 

Jamaree Hansen (nyval)   __________________________________ 

Josefina Andersson   (nyval)     __________________________________ 

Pernilla Nilsson            (nyval)     __________________________________ 

Viktor Jäderlund (nyval)     __________________________________ 

Stine Venseth (nyval)     __________________________________ 

Mathilde Strante Worseck (nyval)    __________________________________ 

 

                                                                                                                              

  

Motförslaget inlämnat av              __________________________________ 

ombud för _____________________________________________. 

                  (ungdomsklubbens namn) 

 

 

_____________________________________ den________________/ ______________ 2016 

 

_________________________________________________________________________ 

(ombudets namnunderskrift) 
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Motkandidatintyg 
 

Ja, jag ställer upp som motkandidat 

till ____________________________________________ 

som är föreslagen som____________________________________________ för en period 

av ____________________________________________ år. 

 

_____________________________________ den________________/ ______________ 2016 

_________________________________________________________________________ 

(motkandidatens namnunderskrift) 

 


