Introduktionspaket
för ungdomsklubbsstyrelser

Hej styrelseledamot och varmt välkommen till styrelsen för din ungdomsklubb!
Det här häftet är SDUF:s introduktionspaket, för dig som är ny. Vi hoppas
att det innehåller en tydlig överblick för dig och alla viktiga tips och
material som du kan ha nytta av.
Detta introduktionspaket finns också på teckenspråk, i SDUF:s hemsida:
www.sduf.se, gå in i ”Media” och ”För ungdomsklubbar”.

Innehåll i detta häfte/introduktionspaket:
-

Första överblick
Överlämning från den gamla till den nya styrelsen
Vad gör en ungdomsklubb och styrelse?
Hur står ungdomsklubbarna och SDUF i relation?
Vad för stöd av SDUF kan ungdomsklubbarna få?
SDUF:s aktiviteter för ungdomsklubbarna
Årskalender med viktiga deadlines
Arbetsgrupper
Andra nyttiga mallar
Tips och råd om hur man driver en ungdomsklubb
SDUF:s alkohol- och narkotikapolicy
Fondansökningar
Ungdomsklubben anställa egen personal
Kontaktuppgifter till SDUF

s. 2
s. 4
s. 5
s. 8
s. 12
s. 14
s. 17
s. 18
s. 19
s. 20
s. 22
s. 23
s. 24
s. 27

Är det något som du tycker saknas? Kontakta oss på SDUF! Vi hoppas att
du kommer att trivas i styrelsen. Varmt välkommen igen!
/SDUF:s förbundsstyrelse

Detta introduktionspaket är första versionen och uppdaterades den 5
februari 2016
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Första överblick
Hur och var börjar man när man precis blivit invald i styrelsen av
årsmötet? Här sammanfattar vi lite som ett första överblick, innan du kan
fördjupa dig i de övriga sidorna här i häftet.
- Ha ett första styrelsemöte
Där ni kan fördela ansvarsområden och berätta för varandra vad ni
brukar göra och du kan ställa frågor. Passa på att presentera er via
ungdomsklubbens Facebook, så att alla era medlemmar hänger
med!

ÖDU:s styrelsemöte 2015
- Kontakta de gamla som har slutat i styrelsen
De kan berätta för dig vad de har jobbat med. Läs mer i
”Överlämning från den gamla till den nya styrelsen”.
- Läs ungdomsklubbens stadgar
Stadgarna är er regelbok – där står det hur ungdomsklubben ska
drivas och vad styrelsen ska göra. Det är era medlemmar som via
varje årsmöte bestämmer vad stadgarna ska innehålla. Läs på och
ställa frågor om något är oklart!
- Läs ungdomsklubbens senaste verksamhetsberättelse
För att få en inblick i vad ni har gjort förra året. Fråga styrelsen eller
SDUF om de kan skicka dig den.
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Första överblick (forts.)
- Ungdomsklubbsnätverket i Facebook
SDUF har en sluten grupp i Facebook, för ungdomsklubbarna. Varje
ungdomsklubb väljer ut 1-2 representanter som är med i gruppen. I
gruppen kan man utbyta idéer, information och tips och mycket
annat.

- Intranätet för ungdomsklubbarna i SDUF:s hemsida
Just nu håller SDUF på och utvecklar ett intranät för ungdomsklubbarna. Eftersom styrelsen i ungdomsklubben kan bytas ut och
ungdomsklubben har oftast inget eget kontor, så kan det vara svårt
att förvara viktigt material. T ex stadgar, verksamhetsberättelser,
gamla årskalendrar etc. Där i intranätet lägger vi upp allt viktigt.

- Hur många ungdomsklubbar finns det nu?
Kort svarat: just nu (2016) finns det 7 anslutna lokala ungdomsklubbar
till SDUF. Läs mer i ”Hur står ungdomsklubbarna och SDUF i relation?”
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Överlämning från den gamla till den
nya styrelsen
En överlämning är viktig om er ungdomsklubbs arbete ska rulla på, även
om det kommer in nya ledamöter.
Vid varje årsmöte så brukar det väljas in nya personer i styrelsen. Då är
det bra om både de gamla, och ni nya aktivt tar kontakt med varandra
för överlämning.
Vad behöver man veta vid överlämning?
Du som ny kan fråga om:
- Vad har de gamla i styrelsen har gjort under sin tid?
- Vilka aktiviteter har genomförts?
- Finns det något intressepolitiskt arbete att följa upp?
- Vilka idéer/aktiviteter tycker de är kvar att genomföra?
- Har de material och mallar som ni kan få?
- Vad har de lärt sig, vilka tips kan de ge?
- m.m.
Ha kontakt
Ha ett fysiskt eller Skype-möte! Direkt efter årsmötet, eller efter första
styrelsemötet där du har hunnit smälta allt det nya.
Under året blir du mer van och erfaren – men ibland finns det ändå
smådetaljer kvar du vill fråga om igen. Gör det! Folk brukar vara glada
att kunna stå till tjänst.
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Vad gör en ungdomsklubb och
styrelse?
En ungdomsklubb är otroligt viktigt och värdefullt! Det finns ofta nästan
ingen annan mötesplats för döva och hörselskadade barn och
ungdomar i den staden/området ni ligger i. T ex skolan och eventuellt
något idrottslag eller en konfirmationsgrupp i Svenska kyrkan – inte
mycket mer.
Därför är ni viktiga genom att finnas där för dem, helt på teckenspråk!
Verksamhet
En ungdomsklubb ordnar aktiviteter för sina medlemmar, i åldern 6-30 år.
Man kan dela upp dem i olika åldersgrupper, t ex 6-12 år, 13-17 år och
18-30 år. Vad för aktiviteter? Fråga era medlemmar! De vet bäst vad de
vill ha och kan lämna idéer och önskemål. Följ andra ungdomsklubbar i
andra städer/områden på Facebook och se vad de gör, för att få
inspiration.
Som ungdomsklubb kan ni också skicka medlemmar till SDUF:s nationella
aktiviteter och låta dem representera er ungdomsklubb.

En av JTUF:s aktiviteter 2015
Till skillnad från SDUF, som arbetar på nationell nivå och måste ha
aktiviteter på minst en helg eller en vecka – så har ni fördelen att ni kan
vara mer ”spontana”. Ni kan ordna en aktivitet med en veckas varsel –
och aktiviteten behöver bara vara några timmar lång, på en lördag
dagtid eller en vardagskväll. Perfekt för medlemmarna att bara få träffas
och umgås! Om ni inte har egen lokal, kan ni låna dövföreningens.
Om ni har viljan, orken och resurser till att driva intressepolitiskt arbete –
gör det! Då lobbar ni för era medlemmars rättigheter på lokal nivå, som
rätt till tolk, rätt till delaktighet i stadens/kommunens verksamhet, rätt till
hemvägledning för familjer med döva barn m.m. Då träffar ni politiker
som bor där, i er stad, kommun eller landsting.
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Vad gör en ungdomsklubb och styrelse? (forts)
I en ungdomsklubbsstyrelse
Det är styrelsen som ser till att ungdomsklubben har en verksamhet, att
den fungerar bra och finns för alla åldrar.
Alla ledamöter i styrelsen har sitt eget ansvarsområde och återrapporterar om det vid varje styrelsemöte. Vilka ansvarsområden ni ska
ha, fördelar ni vid ert första styrelsemöte. Hur ofta ni har styrelsemöten, är
upp till er i ungdomsklubben. En lokal ungdomsklubb kan ha ca 6-12 ggr
per år, några timmar åt gången.

Eftersom ni är förtroendevalda av era medlemmar, så representerar ni
dem och deras åsikter och önskemål, om t ex aktiviteter eller till SDUF:s
förbundsstämma. Ha öppen kommunikation med era medlemmar, där
ni berättar om ert arbete, om vad ni gör samt vilka aktiviteter som
planeras, på t ex Facebook.
Det är ni som har närmst kontakt med era medlemmar. Är det något de
önskar av er eller vill göra? Då fångar ni upp önskemålen och genomför
det efter de resurser ni har.
Ni representerar som sagt era medlemmars åsikter vid SDUF:s förbundsstämma. Beroende på hur många ni är, så får ni ett antal ombud som
åker till förbundsstämman och röstar, se mer information i ”SDUF:s
aktiviteter för ungdomsklubbarna”.

SDUF:s förbundsstämma 2014, i Leksand
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Vad gör en ungdomsklubb och styrelse? (forts)
Använd varandra!
Det finns fler SDUF-anslutna ungdomsklubbar med precis samma
målgrupp som er, på andra platser i Sverige. Använd er av varandra och
hjälp varandra med t ex att sprida information eller ordna en större
gemensam aktivitet – kanske besöka Liseberg i Göteborg? Då kan flera
ungdomsklubbar i närheten samarbeta och åka dit gemensamt.
Några av sätten hur man kan samarbeta, träffas och få inspiration:
- SDUF:s ungdomsklubbskonferens, där ni har egen tid under helgen
- SDUF:s andra aktiviteter för ungdomsklubbar, t ex styrelseutbildning, förbundsstämma och Stadskampen
- På Facebook, via gruppen Ungdomsklubbsnätverket
- Följa varandras informationskanaler
- Ordna gemensamma aktiviteter
Andra ungdomsorganisationer utanför SDUF
Man kan också samarbeta med andra organisationer utanför SDUF. T ex
UH (Unga Hörselskadade) eller SDI Ungdom (Svenska Dövidrottsförbundet Ungdom) om lokala aktiviteter.

ÖDU tillsammans med UH (Unga Hörselskadade) i Liseberg

7

Hur står ungdomsklubbarna och SDUF i
relation?
SDUF står för Sveriges Dövas Ungdomsförbund och jobbar för hela
Sverige. Alla ungdomsklubbar är lokala och jobbar för sin stad/område.

På riksnivå – nationellt
SDUF jobbar alltså på riksnivå och brukar ordna rikstäckande aktiviteter
och läger. Då åker medlemmarna från hela Sverige till en aktivitet under
en helg (t ex Ungdomsklubbskonferens) eller till läger på sommaren.
SDUF ordnar inga aktiviteter lokalt, i någon speciell stad, bara för
medlemmar som bor i den staden, utan det är ungdomsklubbarna som
gör det.
SDUF har ett kansli (kontor) som ligger i Stockholm, men har inget med
Stockholm att göra utan SDUF jobbar för hela Sverige. Kontoret kan
egentligen ligga var som helst. Valet blev Stockholm, då det ofta är
lättare att driva intressepolitiskt arbete där och träffa politiker. Förut låg
SDUF:s kontor i Leksand, där SDUF ursprungligen bildades.
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Hur står ungdomsklubbarna och SDUF i relation? (forts)

Så är SDUF uppbyggd som organisation. Ungdomsklubben är
uppbyggd på ungefär samma sätt.
På lokal nivå – stad eller län
SDUF brukar ha några anslutna ungdomsklubbar (just nu år 2016 är det 7
st och en vilande och en ej formellt ansluten än).
Dessa 7 ungdomsklubbar är:
SKUR i Skåne
UF Viljan i Vänersborg
DDU i Dalarna
GTU i Göteborg
NU i Norrland
SDUR i Stockholm
ÖDU i Örebro
Ni ungdomsklubbarna har närmare kontakt med era medlemmar och
kan ha aktiviteter ”direkt på plats”, dvs i samma stad som medlemmarna
bor i.
Se bilden ovanför – för att se hur er ungdomsklubb är uppbyggd.
”Förbundsstämma” byts ut till ordet ”årsmöte” och ta bort ”Kansli”, om ni
inte har egna anställda.
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Hur står ungdomsklubbarna och SDUF i relation? (forts)
Vilken relation har ungdomsklubbarna och SDUF?
Det var tre ungdomsklubbar som år 1966 gick samman och bildade
SDUF. Det är alltså ni ungdomsklubbar som ”äger” SDUF och styr vad
SDUF ska göra. Till varje SDUF-förbundsstämma (som sker på hösten)
skickar ungdomsklubbarna ombud. Ombuden representerar ungdomsklubben och brukar vara ca 2-6 st, beroende på hur många medlemmar
ni har. Se mer information om förbundsstämman i ”SDUF:s aktiviteter för
ungdomsklubbarna”.
På SDUF:s kansli finns det en verksamhetsansvarig – som ansvarar för
SDUF:s verksamhet. I hennes eller hans arbetsområden ingår det att ge
stöd till ungdomsklubbarna. Se mer information i ”Vilket stöd kan
ungdomsklubbarna få av SDUF?”.
Ungdomsklubbarnas egen kontaktperson i SDUF
Förutom SDUF:s verksamhetsansvarig, som ni har huvudkontakt med, så
har alla ungdomsklubbar en egen kontaktperson i SDUF:s förbundsstyrelse.
Med kontaktpersonen kan ni ta upp om det är något känsligt problem i
klubben, som måste lösas, men ni vet inte hur. Personen har tystnadsplikt,
och kommer i samråd med er att kanske ta upp det med SDUF:s kansli
eller med SDUF:s AU (arbetsutskottet).

På www.sduf.se, klick på ”Om SDUF”, så ser ni kontaktuppgifter direkt till
er kontaktperson i SDUF:s förbundsstyrelse.
Eller om det är något akut problem utanför kontorstid – så kan ni
kontakta kontaktpersonen. Den verksamhetsansvariga jobbar bara på
kontorstid (vardagar, dagtid).
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Hur står ungdomsklubbarna och SDUF i relation? (forts)
Med kontaktpersonen kan ni också söka stöd om ni t ex känner att allt
faller samman eller om styrelsen är omotiverad. Om ni har brist på idéer
på aktiviteter eller har svårt att locka medlemmarna till aktiviteterna.
För praktiska frågor som material, mallar, hur man ordnar en aktivitet
etc… kontakta SDUF:s verksamhetsansvariga. Ni kommer få nya idéer,
inspiration och aktuellt material som underlättar er verksamhet!
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Vad för stöd av SDUF kan
ungdomsklubbarna få?
Det är SDUF:s verksamhetsansvarig som har kontakt med alla ungdomsklubbar och ger stöd och råd om ungdomsklubbarnas verksamheter.
Kom ihåg – SDUF:s verksamhetsansvarig finns för just er! Bomba på med
frågor eller funderingar, både små eller stora!
Exempel på stöd ni kan få av SDUF:
- Få mallar på:
o Verksamhetsberättelse
o Verksamhetsplan
o Budgetplan
o Dagordning
o Mötesprotokoll
o Stadgar
o Ansökningsbrev till fonder
o Att planera en aktivitet

-

Ordna ett årsmöte – vad tänka på?
o Vilka möteshandlingar behövs
o Söka fram mötesordförande och mötessekreterare
o Skicka ut kallelse
o Hur ett årsmöte går till

-

Facebook och blogg/hemsida
o Tips på marknadsföring
o Hur nå ut till fler medlemmar, t ex de yngre. Via föräldrar?
Via dövföreningen?
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Vad för stöd av SDUF kan ungdomsklubbarna få? (forts)
-

Planera aktiviteter – hur gör man?
o Idéer och förslag på vad för aktiviteter man kan ha
o Hur man planerar ekonomiskt, göra budget för en
aktivitet
o Hur peppa medlemmar att komma till aktiviteter?
o Hur marknadsföra, på teckenspråk också?
o Söka t ex chaufför till minibuss + arvode
o Öppna anmälan och när deadline?

Film från SDUF:s hemsida, information om läger både på teckenspråk
och text
-

Övrigt…
o Styrelsen är omotiverad – hur peppa varandra?
o T ex hur fixa en ny logo – leta efter någon som kan rita?
o Driva intressepolitiskt arbete
o med mera
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SDUF:s aktiviteter för
ungdomsklubbarna
Varje år är det regelbundna SDUF-aktiviteter för ungdomsklubbarna, av
eller tillsammans med SDUF.
Ungdomsklubbskonferens
Varje år på våren, samlar SDUF alla ungdomsklubbar till Ungdomsklubbskonferens. Då skickar varje ungdomsklubb 2 representanter till
konferensen. Varje konferens har olika tema, som Civil olydnad,
Medieträning, Mångfald, Ungdomsklubbars Framtid osv. Det är
ungdomsklubbarna som bestämmer vad nästa tema ska bli.

Ungdomsklubbskonferens 2015 i Vänersborg
Ungdomsklubbskonferensen är ett perfekt tillfälle för alla ungdomsklubbar att få träffas fysiskt, umgås, utbyta idéer och erfarenheter samt
lär sig mer om hur man driver en ungdomsklubb.
Det måste inte alltid vara från ungdomsklubbsstyrelsen som åker, utan ni
kan uppmuntra era medlemmar att få in foten i föreningsliv med sådana
här aktiviteter. Lämplig ålder på deltagarna brukar vara ca 15-30 år.
Dövas Dag
Dövas Dag, i september varje år, brukar vilja att det ska finnas fler
ungdomar där. Flera ungdomsklubbar kan prata ihop sig och planera t
ex att bo på en gemensam plats och locka dit fler unga deltagare.
Stadskampen
Varje år, oftast på hösten, står en ungdomsklubb värd för Stadskampen!
Då tävlar ungdomsklubbarna, med ca 5-8 pers per lag, om vilken stad/
ungdomsklubb som är bäst!
Helgen är också ett bra tillfälle för er från hela Sverige att träffas. SDUF
uppmuntrar en bred åldersgrupp här – från 13 till 30 år att delta. Det är
nyttigt för yngre att få träffa äldre.
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SDUF:s aktiviteter för ungdomsklubbarna (forts)

Stadskampen 2015 i Härnösand
Vill ni arrangera en Stadskampen nästa år men känner ni inte har
tillräckligt med erfarenheter? SDUF kan ge mycket stöd, i hur man
arrangerar en egen helg med deltagare och aktiviteter. SDUF har också
en fond där ungdomsklubben kan söka pengar från, för att kunna
arrangera en sådan helg. Se ”Fondansökningar” för mer information.
SDUF:s förbundsstämma
Varje på hösten har SDUF förbundsstämma. Det är alltså årsmöte för
SDUF och ungdomsklubbarna skickar sina röster, med sina ombud.
Man skickar olika antal ombud per ungdomsklubb. I SDUF:s stadgar står
det:
Vid förbundsstämman gäller följande ombudsrepresentation för
respektive lokal barn- och ungdomsorganisation:
5-50 medlemmar: 2 ombud
51-100 medlemmar: 3 ombud
101-150 medlemmar: 4 ombud
151-200 medlemmar: 5 ombud
201- medlemmar: 6 ombud

SDUF:s förbundsstämma 2015 i Umeå
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SDUF:s aktiviteter för ungdomsklubbarna (forts)
Förbundsstämman brukar vara över en helg, fredag-söndag och SDUF
arrangerar allt. SDUF skickar ut kallelse (3 månader innan, enligt
stadgarna) till ungdomsklubbarna och skickar ut alla möteshandlingar,
inkl. Valberedningens förslag på kandidater, minst 1 månad innan.
I möteshandlingarna så finns det också med motioner och propositioner.
Motioner är förslag av ungdomsklubbarna och propositioner är förslag
av SDUF:s förbundsstyrelse. Självklart kan ungdomsklubbarna skicka
motioner på teckenspråk också.
Innan förbundsstämman, kan ungdomsklubben ha ett medlemsmöte
eller styrelsemöte och gå genom vad för åsikter ungdomsklubben har,
till olika motioner och propositioner, och kanske till kandidater till den nya
SDUF-styrelsen eller SDUF:s verksamhetsberättelse etc.
Ombuden åker sen till förbundsstämman och röstar som ungdomsklubben vill. Det är ungdomsklubbarna, via ombud, som väljer in vilka
som ska sitta i SDUF:s styrelse, hur SDUF:s ekonomi ska se ut nästa år, vad
för verksamhet och intressepolitiska arbete SDUF ska ha och mycket mer.
Ni som har makten!
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Årskalender med viktiga deadlines
Du kan hitta den aktuella årskalendern på www.sduf.se, ”Media” och
”För ungdomsklubbar”, med alla spikade datum.
Annars brukar ett vanligt år se ut ungefär såhär:
Januari
Januari
Februari
Feb-mars
Mars
April
April
19 maj
Juli-aug
Aug-sept
September
September
Sept-okt
Sept-okt
Sept-okt

Okt-nov
31 oktober
31 oktober
November
31 dec

SDUF:s bonussystemsutdelning till ungdomsklubbarna
för förgående året
Utdelning av SDUF:s fond (Gum Anders minnesfond) till
Ungdomsklubbar
Utdelning av SDUF:s Stadskampen-fond till den arrangerande
ungdomsklubben
SDUF:s ungdomsklubbar sina respektive årsmöten
Deadline för att anmäla ombud till Ungdomsklubbskonferens
Deadline för att lämna in ämnen/frågor till
Ungdomsklubbsforum (Ungdomsklubbskonferens)
SDUF:s ungdomsklubbskonferens
Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in
verksamhetsredovisning för det förgående året
Senast detta datum ska SDUF skicka ut kallelse till
förbundsstämman
Deadline för ungdomsklubbar att lämna in motioner till SDUF:s
förbundsstämma
Stadskampen
Dövas Dag
Senast detta datum ska SDUF:s förbundsstämmomöteshandlingar vara hos ungdomsklubbarna
Deadline för anmälan av ungdomsklubbarnas ombud till SDUF:s
förbundsstämma
Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in sin
verksamhetsberättelse för förgående året med underskrifter (för
att få rösträtt vid SDUF:s förbundsstämma)
SDUF:s förbundsstämma
Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in redovisning av
Gum Anders minnesfond för detta år
Deadline för ansökan till SDUF:s fond ”Gum Anders
minnesfond” för nästa år
Styrelseutbildning för både ungdomsklubbar och elevråd
Deadline för ansökan till SDUF:s fond för Stadskampen
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Arbetsgrupper
Arbetsgrupper har till syfte att underlätta styrelsens arbete och försöka få
en bredd på medbestämmandet i verksamheten.
En arbetsgrupp kan bestå av några personer, från styrelsen eller andra
medlemmar. Arbetsgruppen kan vara permanent, t ex Filmgruppen som
ordnar regelbundna filmkvällar. Eller så kan arbetsgruppen vara ”ad
hoc” – dvs tillfällig, inför en större aktivitet. Kanske en resa till en annan
stad och ungdomsklubb? När aktiviteten och resan är genomförd, är
arbetsgruppen avslutad.
Det här är också perfekt för de medlemmar som tvekar för att vara med
i styrelsen, men ändå vill hjälpa till på något sätt.

SDUF:s arbetsgrupp - Lägergruppen
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Andra nyttiga mallar
SDUF har många mallar för många viktiga dokument och annat
material som en ungdomsklubb ska ha.
Du hittar de senast uppdaterade mallarna på www.sduf.se,
”Media” och ”För Ungdomsklubbar”.

-

Där finns det mallar för hur det kan se ut med…
Normalstadgar
Dagordning
Mötesprotokoll
Budgetplan till årsmötet
Verksamhetsplan till årsmötet
Verksamhetsberättelse
Arvodeblankett
Brev på fondansökningar
Motioner
Med mera
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Tips och råd om hur man driver en
ungdomsklubb
På SDUF:s hemsida finns det ”Tips och råd” – som är till för ungdomsklubbars verksamhet. Härnedan är det bara rubriker, så att du får en
uppfattning om vilka tips och råd som finns där (både i text och
teckenspråk).
Gå in www.sduf.se, ”Media” och ”För ungdomsklubbar” för att se hela
informationen.
- OM TIPS OCH RÅD
Här får du tips och råd hur du kan bilda en lokal ungdomsklubb där du
bor. Eftersom SDUF arbetar på riksnivå så är varje lokal ungdomsklubb
jätteviktig. Varför? Jo, det är just ungdomsklubbarna som har närmast
kontakt med medlemmarna. Ungdomsklubbarna ger dem möjlighet att
påverka på SDUF:s förbundsstämma, delta på roliga aktiviteter på
hemmaplan och kanske möjlighet att påverka politikerna där ni bor.
SDUF:s förhoppning är att du ska få stöd och hjälp av denna information
när du öppnar en ny eller återskapar en ungdomsklubb.
Lycka till!

- NY UNGDOMSKLUBB / ÅTERSKAPANDE
Vad man ska tänka på när man startar upp en ny ungdomsklubb eller
öppnar upp en vilande ungdomsklubb.
- VERKSAMHET
Om aktiviteter och hur man kan driva en verksamhet.
-

DAGS FÖR ÅRSMÖTE!
o Dagordning
Stadgar
o Verksamhetsplan
o Budgetplan

-

STYRELSENS ROLLER
o Ordförande
o Vice ordförande
o Sekreterare
o Kassör
o Ledamot
o Firmatecknare
o Arbetsutskott
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ANDRA VIKTIGA ROLLER UTANFÖR STYRELSEN
o Valberedningen
o Revisorer
o Arbetsgrupper
VAD EN UNGDOMSKLUBB SKA HA
o Årsredovisning
o Protokoll
o Bokföring
o Organisationsnummer – behövs det?
ANSVARSFRIHET
Här förklarar vi vad ansvarsfrihet egentligen innebär.
VARIFRÅN KAN MAN FÅ PENGAR?
o Bidrag att söka hos SDUF:s fonder
o Gum Anders minnesfond (verksamhetsfond) & Dövas dag
fond
o Stadskampens fond
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SDUF:s alkohol- och
narkotikapolicy
All SDUF:s verksamhet ska vara alkoholfri.
Undantag kan göras om alla närvarande är över 18 år och de
ansvariga för arrangemanget i fråga beviljat det. Den som är anställd
som ledare under arrangemanget får dock inte dricka då dessa har
ansvar för deltagarna och deras säkerhet.
Vid all SDUF:s verksamhet är narkotika aldrig tillåtet. Vid särskilda skäl
som till exempel läkemedel skall läkarintyg uppvisas.

SDUF:s extra förbundsstämma i Stockholm
2010-05-22
Reviderat 2012-10-18
Reviderat 2015-04-18

Det här är SDUF:s alkohol- och narkotikapolicy, som ungdomsklubbarna har beslutat fram tillsammans på SDUF:s förbundsstämma.
Eftersom det är ni som beslutat fram det, samt ni är anslutna till SDUF
– så är det viktigt att ni följer policyn i er verksamhet, för allas trivsel.
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Fondansökningar
Gå in på www.sduf.se, ”Media” och ”För ungdomsklubbar” för att se
aktuella mallar på fondbrev etc.
Kontakta också SDUF:s verksamhetsansvariga för att få aktuell lista över
vilka fonder det finns att söka. Kolla med dövföreningen, för att få deras
tips på lokala fonder för just er stad/område.
För verksamheten, som läger
Det finns olika sorters fonder, och den vanligaste är för verksamheten
eller för läger. Ofta är de fonderna för ”barn och ungdomar med
funktionshinder” – dvs precis vår målgrupp. Då är det ett bra och
effektivt sätt att få bidrag till läger eller andra aktiviteter.
Varje år söker SDUF flera fonder för lägerverksamheten, och ibland för
andra helger som ungdomsklubbskonferens, styrelseutbildning etc.
Högsäsongen för att söka fonder brukar vara i början av året, men flera
fonder har andra deadlines under året.
För lokalhyra och anställda
Nu är det lite annorlunda än när man söker för läger/aktiviteter – och det
är oftast hos kommunen eller länet som man söker om bidrag till lokalhyra
och lön till anställda. I vissa län kan man också få stöd av Socialförvaltningen.
Har ni anställda som har funktionshinder, så kan ni ansöka om lönebidrag
och/eller personligt biträde av AF.
SDUF brukar få bidrag till hyra och lön från MUCF (Myndigheten för civiloch ungdomsfrågor), som ger bidrag till rikstäckande ungdomsorganisationer. En del av det bidraget går till ungdomsklubbarnas
verksamhet – så ansök till SDUF:s fonder!
SDUF:s fonder
SDUF stödjer självklart sina anslutna ungdomsklubbar. SDUF har 2 fonder,
en för ungdomsklubbarnas verksamhet och en för att arrangera
Stadskampen.
Den för verksamheten heter Gum Anders verksamhetsfond & Dövas
Dags Fond. Ni ansöker varje år senast 31 oktober och ni hittar
ansökningsblanketten i SDUF:s hemsida. SDUF delar sen 100 000 kr mellan
alla ungdomsklubbar som söker, årligen.
Stadskampens fond – den ungdomsklubben som ska arrangera
Stadskampen kan få ekonomiskt stöd av SDUF (förutom det praktiska).
Ansökningsblanketten finns på SDUF:s hemsida och man ska ansöka
senast 31 december.
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Ungdomsklubben anställa egen
personal
En ungdomsklubb jobbar ofta helt ideellt. För att bli starkare och
effektivare, så kan ni undersöka möjligheten till att anställa egen
personal. Det kan räcka med en person på 50 %.
Den anställda kan göra allt det praktiska/administrativa som ungdomsklubbens styrelse kanske inte alltid har tid till.
På vilket sätt anställa en person?
Alternativ 1 - Ni kan annonsera ut efter en ny anställd som ni blir
arbetsledare för. Då sköter ni arbetsgivaransvaret och alla praktiska
frågor med anställningen.
Alternativ 2 - Samarbeta med den lokala dövföreningen. Dövföreningen
kan sköta anställningsprocessen och den anställda är formellt anställd
hos dem, men jobbar enbart för er. Ni betalar alla kostnader till dövföreningen.
Alternativ 3 – Ni kan också fråga dövföreningen, om ni kan betala en
summa till dem för att hjälpa er med administrativa saker.
Ni kan börja med projekt– eller visstidsanställning. Om ni känner att det
här är något stabilt och på lång sikt – börja fundera på fastanställning.
Viktigt att titta på LAS (Lagen om anställningsskydd) så att ni vet att ni
gör rätt och följer lagen om anställningsformer.
Vad kan den anställda göra?
T ex:
- Fondansökningar
- Förbereda möteshandlingar till varje styrelsemöte och årsmöte
- Skriva protokoll under styrelsemöten
- Boka lokal och platser för aktiviteter
- Sköta marknadsföringen, t ex på Facebook eller bloggen/
hemsidan
- Skriva verksamhetsberättelse varje år
- Har kontakt med SDUF om alla viktiga papper och deadlines
- Sköter intressepolitiska kontakter och har koll på möten
- m.m.
Hur kan man börja?
Titta först över ekonomin. Har ni ekonomiska möjligheter till att betala en
50 % anställd per år? Ni kan räkna med ca 14 000 kr/månad (då ingår
alla arbetsgivaravgifter), eller ca 170 000 kr per år. Ett alternativ är att
fråga dövföreningen om ni kan betala en summa till deras personal, så
att de kanske ökar sin tjänst med t ex 30 % extra för er.
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Ungdomsklubben anställa egen personal (forts)
Varifrån kan man få pengar till anställda?
Många kommuner och landsting ger bidrag till löner för anställda i lokala
föreningar. Se mer information i ”Fondansökningar”.
Eget kontor eller inte?
Den lokala dövföreningen har säkert ett eget kontor. Kolla med dem om
ni kan få låna eller hyra ett bord eller rum hos dem! Då kan ni dela på
kostnader för t ex papper, skrivare, dator och annat.
Styrelsen blir arbetsledare
Om ni har egen anställd – dvs inte via dövföreningen, så blir det ni i
styrelsen som är arbetsledare. Då är det bra om ni bildar AU
(Arbetsutskottet), där ordförande, vice ordförande och kassör oftast
ingår. Då kan AU sköta alla praktiska frågor med den anställda. T ex lön,
semester, kollektivavtal och arbetsbeskrivning.
Hur kan en jobbannons se ut?
Se exempel härnedan, som SDUF brukar använda till att söka ny
personal. Ni kan ta inspiration av det. Översätt annonsen till teckenspråk
också för att nå ut till fler!

EXEMPEL PÅ JOBBANNONS
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 5 tr
174 57 Sundbyberg

SDUF söker projektledare till Arbetsmarknadsprojektet

E-post: kansli@sduf.se
Telefon (sms): 0735 287 971
Hemsida: www.sduf.se
Organisationsnr: 88 32 02-1342
Bankgironr: 5759-5647

Om organisationen
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig.
Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande med döva föräldrar eller syskon.
SDUF arrangerar varje år många läger, konferenser/kurser och andra aktiviteter för medlemmarna.
SDUF jobbar även intressepolitiskt med frågor som rör döva och hörselskadade samt teckenspråk.
SDUF har ca 900 medlemmar i åldern 6-30 år i hela Sverige.

Om projektet
Många ur vår målgrupp har inte kunskap om sina rättigheter på arbetsmarknaden, till exempel
saknar många kunskap om rätten till arbetshjälpmedel och arbetslivstolkning. På
arbetsmarknaden saknas det också kompetens om saker som teckenspråk, tolkning och
tekniska hjälpmedel. “Vi ska med” är ett treårigt arbetsmarknadsprojekt finansierat av
Allmänna Arvsfonden, projektet har som mål att öka förutsättningarna för unga döva,
hörselskadade och unga som har dövblindhet på arbetsmarknaden. För att nå målet kommer
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Ungdomsklubben anställa egen personal (forts)

projektet att arbeta med flera olika saker, dels att öka kunskapen om sina rättigheter hos
målgruppen genom workshops, möten och utbildningar, dels att sprida information om de
lagar och regler som finns och bedriva påverkansarbete i arbetsrättsfrågor för våra målgrupper.

Om tjänsten
Vi söker nu en projektledare till vårt projekt. Som projektledare kommer du ha övergripande
ansvar för projektet och projektgruppen. Du har ansvar för att driva projektet framåt, att
konkretisera och implementera projektplanen samt att följa upp de mål som satts för projektet.
Du som projektledare arbetsleds av generalsekretaren för Sveriges Dövas Ungdomsförbund,
men rollen innebär stort eget ansvar och ansvar för att leda arbetsgruppen.
Det kommer rekryteras två projektmedarbetare och som projektledare har du en viktig roll i
den rekryteringsprocessen tillsammans med arbetsledarna.

Vem är du?
Vi ser att du har/är








kan svenskt teckenspråk
egen erfarenhet av att vara döv, hörselskadad eller ha dövblindhet
erfarenhet av ideell sektor (företrädelsevis från funktionshinderrörelsen eller från
någon annan ungdomsorganisation)
erfarenhet av att arbeta i projekt med processer och målstyrning
erfarenhet av att leda grupper
bra på att nätverka och bedriva påverkansarbete
självgående och initiativtagande.

Meriterande
Det är dessutom meriterande om du har någon eller flera av dessa kompetenser eller
erfarenheter





kunskap om arbetsrätt och arbetsmarknadsfrågor
pedagogisk erfarenhet
kunskap om webbfrågor
arbetat med utbildning via webb i någon form.

Eftersom vi är en ungdomsorganisation ser vi gärna unga sökande.

Mer information
Placeringsort: antingen Stockholm eller Örebro.
Tillträde: snarast möjligt.
Omfattning: heltid.
Sista ansökan: 20 september via mejl till ansokan@sduf.se
Intervjuer sker under v. 39-40 i Stockholm.

Kontakt:
Anna Kain Wyatt på anna@sduf.se eller Skype: AnnaSDUF (på teckenspråk)
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Kontaktuppgifter till SDUF
Du kan nå SDUF på både teckenspråk eller skrift.
Det är främst till SDUF:s verksamhetsansvarig ni i ungdomsklubbar ska
vända er till.
Verksamhetsansvarig – första hand för ungdomsklubbarna
Den nuvarande verksamhetsansvariga heter Sofia Nilsson och
hennes kontaktuppgifter är:
e-mail: sofia@sduf.se
SMS/Whatsapp: 0735 287 971
Facebook: Sofia Nilsson Sduf
Skype (boka tid): SofiaSDUF
Bildtelefon (boka tid): sofia.nilsson@mymxx.se
Hennes arbetstider är oftast mån-tis och tors-fre, vanlig kontorstid.
Hon öppnar Facebook och arbetsmobilen bara på arbetstid. Om det
är något riktigt akut utanför kontorstid – kontakta din kontaktperson i
SDUF-styrelsen, se nedan.
Andra kontaktvägar
Om den verksamhetsansvariga är borta på t ex semester, så maila till
kansli@sduf.se så hjälper andra på kansliet dig om det är något
brådskande.
SDUF har också egen styrelse. För att nå direkt till dem, maila till
styrelse@sduf.se. Det brukar oftast vara SDUF:s kanslipersonal som
svarar.
Ungdomsklubbens kontaktperson i SDUF-styrelsen
Varje ungdomsklubb har en egen kontaktperson i SDUF:s styrelse –
kolla www.sduf.se, klick in dig på ”Om SDUF” och ”Förbundsstyrelsen”
för att se vem som är er kontaktperson och mailadress direkt till den
personen.
Kontaktpersonen i SDUF-styrelsen kan ni kontakta om det är något
riktigt akut eller en känslig situation i ungdomsklubben.
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