
 
Sveriges	  Dövas	  Ungdomsförbunds	  svar	  på:	  Öppet	  brev	  
angående	  ”ekonomiska	  situation	  för	  år	  2015”	  6/6-‐16	  
	  
Till	  Stockholm	  Dövas	  Ungdomsråd	  	  
	  
Hej!	  	  
	  
Tack	  för	  ert	  brev	  med	  frågorna.	  	  	  

1.	  	  
Ni	  har	  rätt	  i	  att	  praxisen	  ser	  ut	  att	  man	  redovisar	  ekonomin	  i	  samband	  vid	  
förbundsstämman.	  Förbundsstämman	  2015	  antog	  en	  proposition	  där	  
förbundsstämman	  ska	  förläggas	  till	  hösten	  istället	  för	  på	  våren.	  När	  
underskottet	  blev	  känt	  bestämde	  vi	  att	  berätta	  för	  ungdomsklubbarna	  för	  
egentligen	  skulle	  ungdomsklubbarna	  ha	  fått	  kännedom	  redan	  nu	  på	  våren.	  Vi	  
tycker	  att	  transparens	  och	  öppenhet	  är	  viktig	  inom	  förbundet	  som	  ledde	  till	  
detta	  beslut	  med	  att	  berätta	  på	  ungdomsklubbskonferensen,	  göra	  
pressmeddelande	  och	  ha	  dialog	  med	  ungdomsklubbar	  via	  mail.	  	  
	  
2.	  	  
I	  förhållanden	  mellan	  perioderna	  2014-‐2015	  låg	  vårt	  likvida	  medel	  på	  1	  850	  
207	  kronor	  i	  början	  av	  perioden	  och	  sedan	  hade	  det	  nergått	  1	  095	  988	  kronor	  
i	  slutet	  av	  perioden.	  Den	  här	  perioden	  2015-‐2016	  	  pågår	  fortfarande	  med	  
fokus	  på	  åtgärderna	  för	  att	  stärka	  likviditeten	  där	  vi	  hade	  minskat	  
kapitalbildningen	  i	  rörelsekapitalet	  vilket	  gav	  ett	  resultat	  på	  en	  ökning	  siffra	  i	  
likvida	  medlet	  till	  slutet	  av	  perioden.	  	  
	  
3.	  
Förbundet	  har	  haft	  svårt	  att	  rekrytera	  ledare	  eller	  aktiva	  medlemmar	  till	  
arbetsgrupper	  för	  det	  finns	  en	  förväntan	  att	  få	  betalt.	  Vi	  har	  även	  upptäckt	  att	  
förbundets	  lägerarvoden	  för	  ledare	  är	  väldigt	  höga	  i	  förhållande	  till	  andra	  
ungdomsorganisationers	  arvoden.	  Inför	  sommaren	  2016	  har	  
förbundsstyrelsen	  beslutat	  att	  ändra	  arvodestorleken	  för	  att	  komma	  i	  nivå	  
med	  andra	  ungdomsorganisationer.	  Det	  finns	  diskussioner	  nu	  hur	  SDUF	  kan	  
främja	  och	  belöna	  aktiva	  medlemmar	  genom	  ideellt	  engagemang.	  Frågan	  
diskuterar	  vi	  gärna	  med	  er.	  Vi	  har	  även	  tittat	  på	  hur	  ideellt	  engagemang	  ser	  ut	  
t.ex.	  inom	  idrotten	  och	  andra	  EU-‐länder,	  där	  är	  acceptansen	  med	  ideellt	  arbete	  
mer	  vanligare.	  	  
	  
4.	  	  	  
Styrelsen	  genomförde	  alla	  aktiviteter	  och	  andra	  beslut	  i	  tron	  ekonomin	  räckte	  
enligt	  verksamhetsplanen	  och	  verksamhetsbudgeten.	  Vi	  satte	  stopp	  direkt	  när	  
vi	  tog	  reda	  på	  underskottet	  och	  införde	  prioriteringslista.	  En	  sak	  som	  står	  och	  
väger	  fortfarande	  är	  om	  50-‐årsfesten	  kan	  genomföras	  pga.	  ekonomin.	  En	  
annan	  faktor	  är	  också	  att	  SDUF	  står	  på	  egna	  ben	  och	  övergången	  mellan	  SDRs	  
ekonomikontor	  och	  SDUFs	  ekonomiassistent	  inte	  gått	  smidigt	  som	  önskvärt.	  
	  	  
5.	  	  
En	  preliminär	  prognos	  är	  att	  det	  ser	  positivt	  ut	  för	  2016.	  Intäkterna	  ligger	  
runt	  på	  1	  094	  361	  kronor	  just	  nu	  med	  jämfört	  vi	  fick	  295	  000	  för	  2015	  och	  
577	  854	  för	  2014.	  Vi	  väntar	  fortfarande	  på	  flera	  besked	  från	  12	  olika	  fonder.	  	  
	  



 
Att	  intäkterna	  för	  2015	  är	  låga	  har	  i	  sin	  grund	  att	  det	  inte	  fanns	  rutinerna	  i	  
kansliet	  kring	  fondansökningarna.	  Det	  är	  åtgärdat	  idag	  och	  vi	  har	  inrättat	  ett	  
system	  som	  lett	  till	  positiv	  respons	  från	  fonder	  för	  2016	  så	  det	  är	  med	  gott	  
hopp	  vi	  har	  inför	  framtida	  fondansökningar.	  
	  
6.	  
Vi	  täcker	  inte	  upp	  underskottet	  redan	  vid	  2016	  men	  långsiktig	  plan	  är	  att	  vi	  
ska	  återbygga	  kapital	  på	  fem	  år.	  Ekonomiassistenten	  tillsammans	  med	  
ekonomiansvarig	  jobbar	  på	  en	  plan	  till	  styrelsemötet	  i	  augusti	  så	  vi	  kommer	  
att	  presentera	  planen	  i	  oktober.	  
	  
	  7.	  	  
Förbundskansliet	  skickar	  ut	  ekonomiska	  berättelse	  i	  enlighet	  med	  stadgarna,	  
en	  månad	  före	  förbundsstämman.	  Senast	  7	  september	  ska	  
ekonomiberättelsen	  tillsammans	  med	  verksamhetsberättelsen	  finnas	  hos	  
ungdomsklubbarna.	  
	  
8.	  
Det	  uppdagades	  samma	  dag	  som	  förra	  generalsekreteraren	  slutade	  och	  om	  
det	  finns	  samband	  eller	  inte	  vet	  vi	  inte.	  Det	  har	  funnits	  diskussioner	  kring	  vem	  
rapporterade	  till	  vem	  och	  vem	  har	  yttersta	  ansvaret.	  Slutligen	  vi	  väljer	  nu	  att	  
se	  framåt	  och	  förebygga	  rutiner	  så	  det	  inte	  händer	  något	  liknande	  igen	  
tillsammans	  med	  förbundskansliet.	  
	  
Vänliga	  hälsningar,	  
	  
Sveriges	  Dövas	  Ungdomsförbund	  	  
	  


