
 

     

  

 

Verksamhetsplan 

och budget 
 

 

 

     

     

 

 

 

 

 



 2 

Innehåll 
 
INNEHÅLL          s. 2 

INLEDNING         s. 3 

INTRESSEPOLITISKT ARBETE      s. 3 – 5  

SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATIONER    s. 5 – 6  

MEDLEMSVERKSAMHET       s. 6 – 7  

KONFERENS- OCH KURSVERKSAMHET     s. 8  

PROJEKTVERKSAMHET       s. 8 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET   s. 9  

BUDGETPLAN        s. 10 

 

 
Sveriges Dövas Ungdomsförbundets uppdrag 

 

Förbundets ändamål enligt förbundsordningen: 

 

- att främja vård, fostran och utbildning av barn och ungdom, 

- att verka för dövas rätt till teckenspråk, 

- att tillvarata medlemmarnas dövpolitiska intressen, 

- att tillvarata döva barns 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. 
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INLEDNING  

 
Det här är vår verksamhetsplan för 2018. Den är en viktig riktlinje för de 

aktiva och anställda inom vår organisation att dela ut tydliga mål som 

verksamheten ska drivas mot. Målen är upprättade inom de tre områden 

som vår verksamhet är fokuserad på - mötesplatser, påverkansarbete 

och kunskapsbank. 

 

Uppföljning av perspektiven 2017 ska Sveriges Dövas Ungdomsförbundet 

fortsätta med fullgöra sin uppgift att bidra sitt utvecklingsarbete 

tillsammans med andra intresseorganisationer att lägga ett fokus på att 

döva och hörselskadade barn och ungdomar ska bli stabilitet, 

långsiktighet och trovärdighet.  

 

Förbundets kommande verksamhetsplan ska företräda medlemmarnas 

intressen och ska med utgångspunkt i den lokala nivån stödja 

ungdomsklubbar i utveckling. SDUF har till huvuduppgift att lägga fokus 

på effektivitet och produktivitet men rör också ett fortsatt 

förbättringsarbete i själva förbundet med stöd till ungdomsklubbarna. I 

denna verksamhetsutveckling har SDUF en viktig roll som drivkraft och 

inspiratör men också en samordnare av projekt och genom att erbjuda 

medlemmarna en nationell mötesplats för erfarenhetsutbyte.  

 

Under 2018 prioriterar styrelsen att särskilt följa verksamhetsplanen inom 

inriktningsmål med bäring på följande frågor:  

 

 

INTRESSEPOLITISKT ARBETE 
 

Vi ska fortsätta med det intressepolitiska arbete där vi ska fokusera på att 

utveckla ett politiskt handlingsprogram som vi tillsammans driver frågorna 

med huvudfokus på ungas arbetsmarknad, utbildning, tolktjänsten – 

både inom arbetslivet och tolkning på universitetet samt i annan 

eftergymnasial utbildning, skolfrågor och delaktighet. Allt vårt 

intressepolitiska arbete tar avstamp i de olika FN-konventionerna och 

utveckla ett politiskt handlingsprogram av våra gemensamma 

ståndpunkter. 

 

• Internationellt arbete 
 

Allt vårt intressepolitiska arbete grundar sig på FN-konventionen för 

personer med funktionsnedsättning. Konventionen är också viktig att lyfta 

på den internationella arenan genom DNUR (Dövas Nordiska 

Ungdomsråd), EUDY (European Union of the Deaf Youth) och WFDYS 

(World Federation of the Deaf Youth Section). Vi kommer att finnas 
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representerade i alla; via DNUR:s rådsmöten och EUDY:s 

generalförsamling i Rumänien.  

 

• Intressepolitiska arbetsgruppen 
 

Vi fortsätter att utveckla intressepolitiska arbetsgruppen och fortsätta 

samla intresserade medlemmar från hela landet som vill fokusera på en 

eller flera intressepolitiska frågor och följa med till Almedalen där de kan 

lobba olika frågor de har jobbat med.  

 

• Almedalen  
 

Under sommaren 2018 bär det återigen av till Almedalen för flera 

gångers i rad där vi kommer planera och förbereda som tidigare år ska 

fortsätta lobba för våra intressepolitiska frågor och knyta kontakter.  

 

 

• Fortsatt samarbete med Unga Hörselskadade och 

Dövblind Ungdom 
 

Vi har fördjupat vårt samarbete med Unga Hörselskadade och Dövblind 

Ungdom genom att ha en gemensam broschyr om alla tre 

organisationers aktiviteter och ha projektutvecklingsmöte om Vi ska med 

projekt samtidigt och på samma plats. Projektet avslutas i slutet av 2018. 

Vi avser att fortsätta samarbetet med Unga Hörselskadade och Dövblind 

Ungdom på fler sätt både under tiden och efteråt. 

 

• Ordförandegruppen 
 

Vi deltar kontinuerligt i Ordförandegruppens möten där vi jobbar 

tillsammans med frågor om berör medlemmarna. Ett exempel är 

övervakningen av remissvar som vi följer tillsammans med de andra 

organisationerna och SPSM-frågor samt tolk i arbetslivet.  

 

• Tolkfrågor 
 

Det sker flera oroväckande utredningar och annat kring tolkfrågan som 

kan påverka våra medlemmars möjligheter till full delaktighet i samhället. 

SDUF fortsätter under året att bevaka frågan särskild tolk i arbetslivet som 

kommer lägga vår fokus på.  

 

• SPSM och skolfrågor 
 

SDUF driver på i skolfrågan. Vi stödjer barn och ungdomars rättighet till 

svenskt teckenspråk i undervisning, svarar på remisser och samtalar med 

SPSM. Vi satsar på bättre förstående för ledningen, utveckling av 
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teckenspråksmiljö i skolor samt metoder för att stärka elevråden i 

skolorna. Andra frågor vi arbetar med är till exempel nyanlända elever, 

elevhälsa, gymnasiet och förskola.  

 

• Sociala frågor 
 

SDUF bevakar det socialpolitiska området utifrån statens ansvar och 

uppdrag. Vi främjar och utvecklar samverkan med andra aktörer samt 

projektet barn och ungdomsjour på teckenspråk i synnerhet mellan 

regeringen och myndighet kring vår målgrupp som har en rättighet av 

förbättrande insatser både från socialtjänsten och hälso-sjukvården. Inom 

området ska vi arbeta med barn och unga inklusive ensamkommande, 

kunskapsbaserad socialtjänst, systematiskt uppföljning.  

 

 

• Asylfrågor  
 

Vi kommer att fortsätta arbetet med asylfrågor och följa upp under året. 

Samt ge stöd till lokala ideella krafter i dessa frågor.  

 

• Dövstudier junior  
 

SDUF samarbetade med Västansviks folkhögskola och ABF i projektet 

Dövstudier junior under höst 2017 med syftet att utveckla och erbjuda 

kunskaps- och kompetensutveckling om Dövstudier till barn och 

ungdomar mellan 13 – 17 år.  Vi fortsätter med arbetet med att se till att 

Dövstudier ska finnas i SPSM-skolorna, både för elever och personal och vi 

fortsätter att förvalta detta projekt tillsammans med Västansviks 

folkhögskola och via permanenta kurser på Västanviks folkhögskola och 

ABF.  

 

SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATIONER 
 

• Ledning och styrning 
 

SDUF arbetar för att stärka och utveckla ledningen och styrelsen. Det gör 

vi bland annat i form av stöd till förtroendevalda. Förbundet ska vara 

rustade för att leda i förbättring och driva en effektiv verksamhet med en 

stark förankring.  

 

Förbundsstyrelsen ska ha minst 4 sammanträden under året, två på 

förbundskansliet och två hos ungdomsklubbarnas hemvist. Förutom dessa 

möten så ska ledamöterna representera förbundet i de olika 

sammanhang som styrelsen bedömer relevanta.  

Arbetsutskottet har möten vid behov.  
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Arbetsgrupper ska ha minst 2 möten per år och däremellan arbeta aktivt 

med de områden som de åtagit sig mellan möten och kallas till möte vid 

behov. 

 

Inför kommande verksamhetsåret gäller det att representera förbundet i 

olika sammanhang. Prioriterade representationer under 2018. 

 

 

• Ordförandegruppen 

• SDR:s förbundsstyrelsemöten  

• SPSM:s nationella skolråd 

• Andra möten som rör SPSM 

• Möten som rör döva asylsökande  

• RGD/RGH:s möten 

• Tolkfrågor 

• Arbetsmarknadsfrågor  

• Sociala frågor  

• Möten med myndigheter och andra beslutsfattare 

• DNUR möte i Danmark (under vår) och i Norge (under höst) 

• EUDY GA i Rumänien (under sommar) 

• Almedalen på Gotland  

 

MEDLEMSVERKSAMHET – SDUF:s satsning på 

medlemsverksamhet 
 

Vi kommer att uppmuntra ungdomsklubbar och deras engagemang 

samt främja gemensamma medlemsaktiviteter. Ett sätt är att ge 

ekonomiskt stöd till Stadskampen som genomförs i ungdomsklubbarnas 

regi. Vi kommer att se över möjligheter till att genomföra läger 

tillsammans med samarbetspartners för våra medlemmar, förutom att 

genomföra egna läger. 

 

Vi avser att genomföra följande läger/verksamhet under 2018: 

 

• Teaterläger, 6 – 12 januari i Ål, Norge och 14 – 18 mars i Paris, 

Frankrike. 

• WFDYS:s världbarnsläger, 8 – 14 april i Buenos Aires, Argentina för 9-

12 år 

• Barnläger i Sverige i sommar 

• Nordiskt juniorsläger i Finland i sommar 

• Europeiskt (EUDY) juniorsläger i Slovakien i sommar 

• Europeiskt (EUDY) ungdomsläger, 6 – 15 juli i Rumänien 

• Spelläger i Sverige för 13 – 17 år i sommar  

• Stadskampen 2018 under sommar eller höst 

• Nordisk dövkulturfetival, 2 – 5 augusti i Köpenhamn, Danmark 

• Nordiskt ungdomsläger, 5 – 11 augusti i Danmark 
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Lägergruppen 

 
Lägergruppen fortsätter med SDUF:s hjärtefrågor inom lägerverksamhet. 

De kommer arbeta och planera kommande läger och har ett samarbete 

med nordiska, europeiska och världorganisationer om internationella 

läger. De ska ansvara för anmälningar, jobbansökningar samt rekrytering 

av ledare. Förutom det så ansvarar de också för lägerledarutbildningen 

som hålls varje vår, samt håller alla lägerdokumentet uppdaterade. De 

lägger även fokus på information till alla SDUF:s medlemmar om aktuella 

läger och deadlines för anmälningar samt jobbansökningar via:  

 

- SDUF:s facebook 

- Hemsidan (både nyheter och under läger-fiken) 

- Unga Dövas Zon i Dövas Tidning 

- SDUF:s skolturné 

- Broschyr  

- Rapporter från läger som kommer med i SDUF:s 

verksamhetsberättelser 

 

Stödmedlemsförening  

 
Vi fortsätter med vår stödmedlemsförening där äldre medlemmar som 

har fyllt 31 och inte kan vara medlem i SDUF mer får bidra till SDUF blir 

starkare och når ut till fler.  

 

SDUF:s profilprodukter  
 

Vi planerar att skapa en form av SDUF:s produkter där medlemmar eller 

äldre medlemmar kan köpa produkterna som intäkter sedan går till vår 

ungdomsverksamhet.  

Styrelsemöten med ungdomsklubbar 
 

SDUF fortsätter under året att ha minst 2 av 4 styrelsemöten hos 

ungdomsklubbar i syfte att komma närmare våra medlemmar och lokala 

verksamheter. Vi vill träffa våra medlemmar för att diskutera behov, 

utmaningar och idéer. Vi har ambitionen att göra förbundet mer 

transparent för våra medlemmar.  
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KONFERENS- OCH KURSVERKSAMHET 

 

Vi avser att genomföra följande konferenser och kurser under 2018: 

 

• Engagera Dig! 26 – 28 januari i Västansviks folkhögskolan del 1 

• Engagera Dig! 23 – 25 mars i Västansviks folkhögskola del 2  

• Styrelseutbildnings för ungdomsklubbarna i vår   

• Ungdomsklubbkonferens, 4 – 6 maj i Uppsala  

• Utbildningshelg för SDUF:s lägerledare, 27-29 april i Stockholm 

• Nordiskt Ungdomsseminarium under våren i Finland  

• Dövas Dag, 21 – 23 september i Stockholm 

• Dövstudier junior i höst  

• SDUF:s förbundsstämma, 26 - 28 oktober i Malmö  

 

 

PROJEKTVERKSAMHET 
 

• Arbetsmarknadsprojektet Vi ska med 
 

SDUF fortsätter tillsammans med Unga Hörselskadade och Dövblind 

Ungdom arbeta arbetsmarknadsprojektet Vi ska med inne på sista året. 

Projektet handlar om att vi ska tas med i samhället; projektets fokus är 

unga på arbetsmarknaden och vilka utmaningar vi möter i vardagen, 

som tolktjänst på arbetsplatsen och attityd samt frågor.  

 

• Barn- och ungdomsjour på teckenspråk 
 

SDUF har fått projektstöd från Allmänna Arvsfonden till barn och 

ungdomsjour på teckenspråk. Projektet handlar om att vi ska lägga fokus 

på vilket behov av en jourverksamhet på teckenspråk för barn och 

ungdomar i Sverige ska förekomma. I dagsläget finns det varken en jour 

på teckenspråk någonstans i Sverige, det ska projektet få ändra på. 

Projektet ska skapa en webbaserad jour baserade på ideella krafter och 

bli permanent samt utbilda personal som ska jobba med jouren. 

 

 

• Ungdomsklubbslyftet 
 

SDUF kommer göra en unga organisering ansökan till projektet 

”Ungdomsklubbslyftet” via MUCF med fokus på dövstudier och 

empowerment till ungdomsklubbarna. Syftet att utveckla och stärka våra 

ungdomsklubbars utvecklingsarbete på lokalnivå samt 

medlemrekryteringsarbete. De ska även möjlighet få andra verktyg som 

stöd i deras arbete med sin verksamhet bl.a. styrelsens handbok.  
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INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 

 

• Unga Dövas Zon i Dövas Tidning 
 

SDUF har två sidor i varje nummer som ges ut sex gånger per år. Som en 

del av Ungdomsklubblyftet ska sidorna också innehålla information och 

nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. 

Medlemmarna ska få möjligheten att få Unga Dövas Zon via mejl.  

 

• Sociala medier  
 

Vi kommer att använda oss av sociala medier så som Instagram, 

Facebook och Vimeo för att sprida information om vår organisation och 

vårt arbete. Fokus i år kommer som förra året att vara att öka 

användandet av teckenspråk i våra sociala medier.  

 

• SDUF:s 50 årsjubileumsbok 
 

Under 2018 kommer vi fortsätta sälja boken, både via fysiska träffar och 

via hemsidan.  Under 2018 kommer vi erbjuda föreläsningsturné med 

författarna Charlotte Gustavsson och Urban Mesch om 50 

årsjubileumsbok 

 

• Hemsida 

 
Vår hemsida innehåller aktuella nyheter från och utanför SDUF.  Vi 

fortsätter med information och nyheter om vad som sker inom både SDUF 

och våra ungdomsklubbar samt fler och nya mallar och verktyg som stöd 

till ungdomsklubbarna. Fokus under året, som förra året, kommer att se till 

att öka andelen teckenspråk på vår hemsida. 

 

• Medlemssytem/intranät  
 

SDUF håller på att sätta igång med utveckling av 

medlemssystem/intranät tillsammans med SDR. Vårt mål att det nya 

medlemssystemet startar i vår 2018. Övergången kommer ta sin tid och 

slutligen går det byta medlemssystemet helt och hållet i vid årsskiftet 

eftersom vi behöver samla medlemmarnas avgifter under 

våren/sommaren. Syftet med nya medlemssystemet ska vara nätbaserat 

och lättillgängligt för alla.  
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BUDGETPLAN 
 

 

 

 


