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Inledning
Hej på er alla!
Under år 2015 har vi genomfört några aktoviteter och vid dessa tillfällen har det varit fantastiskt och
minnesvärt! Tack för ni deltog och vi ser fram emot 2016!

Nicole Diakiewicz
GTUs ordförande
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Under året 2015 hade GTU 13
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Årsmöte & medlemsmöte
Årsmöte 20 mars
Vi hade vårt årsmöte i marsmånaden, som
verkligen blev lyckat, med 19 medlemmer
med rösträtt. Många kom trots att mötet
krockade med futsal-SM. Årsmötet var
effektivt med val av ny styrelse och sen gick
vi genom motionerna och proportionerna till
SDUFs förbundsstämma för att få GTUmedlemmernas åsikter.
GTUs ombud till förbundsstämman ska
överlämna dessa åsikterna vid stämman.
Medlemsmöten
Medlemskväll 14 feb (alla hjärtans dag)

planer under det kommande året! Dagen
avslutades med gratis julfika och socialt
umgänge med medlemmerna.

Representationer:
Ungdomsklubbskonferens i Vänersborg
Nicole Diakiewicz
SDUFs förbundsstämma
Stine Venseth och Måns Hemgren
Planeringsmöten om Dövas Dag 2016
Nicole Diakiewicz och Stine Venseth

GTUs deltagande på riksnivå

Nordiskt ungdomsseminarium
Denna lördagskvällen ordnade GTU en öppen 13-15 mars i Oslo
medlemskväll med aktiviteter, bl.a spel och vi
hade en fikaförsäljning. SDUF styrelsen fanns Deltagare från fyra nordiska länder
på plats så att medlemmarna fick möjligheten (Danmark, Norge, Sverige och Finland)
samlades i Oslo till årets nordiska
till att träffa dem personligen.
ungdomsseminarium (NUS). Norges Döves
Förenings Ungdom (NDFU) stod som värdar
Medlemskväll 20 november
för seminariet. Bland de svenska deltagarna
var Nicholas Winberg, Stine Venseth och
GTU arrangerade medlemsmöte den 20
november, men på grund av fåtaliga uppmötte Nicole Diakiewicz från GTU.
kunde vi inte gå genom verksamhets- och
Efter lite förvirring angående vilket hotell vi
ekonomiplanen för 2016 som planerat.
egentligen skulle vara på, samlades till slut
Medlemmarna var inte många nog för att
alla i matsalen till gemensam middag på
kunna vara grund för besluten.
fredagskvällen! Därefter blev det socialt
umgänge och icebreaking.
Vi genomförde istället en mysig fika och
socialt umgänge med medlemmarna som hade
mött upp, och bestämde att ordna en ny dag Temat för årets NUS var "Att tänka nytt".
Under helgen föreläste Malin Johansson om
för medlemsmötet.
genusperspektiv och normer i vårt liv, Eva
Skovli om att starta eget och sin affärsidè.
15 december (julfika)
Slutligen föreläste Netta Keski-Levijoki om
Årsskiftet närmade sig, så det var dags för ett döva och pengar. Hur förhåller vi oss till
pengar och samhället egentligen?
medlemsmöte med presentation av GTUs
verksamhetsplan och budgetplan för 2016.
Helgen avslutades med utvärdering och lunch
Mötet ägde rum i GDFs lokaler och GTUs
styrelsesledamot Måns Hemgren ledde mötet. innan hemfärd.
Det blev bra diskussion med medlemmerna Vi tyckte helgen var lärorik och rolig, alltid
kul att lära känna nya personer från andra
och spännande planer blev fastställda.
Styrelsen ser fram emot att genomföra GTUs nordiska länder!

det var mycket nyttigt, de lärde oss hur det funkar
med civil olydnad. Det blev heta diskussioner
mellan alla ungdomsklubbar. Vi lyssnade på
Tobias Holmberg och Thomas ”Tomato” Lichy..
Måns Hemgren och Stine Venseth
"Tomato" kommer från England, han är själv döv
representerade Göteborgs Teckenspråkiga
Ungdomsklubb under förbundsstämman som och har gjort många olika aktioner inom civil
olydnad. Tobias också.

SDUFs förbundsstämma
17-19 april i Umeå

ägde rum hos Strömbäcks folkhögskola i
Umeå.

SDUFs styrelseutbildning 12-13 september

Efter en lång resa samlades vi alla på
folkhögskolan för att få tilldelade våra
sovrum innan det var dags för gemensam
middag och sedan socialt samvaro.
Helgen fortgick med förbundsstämma där vi
gick genom SDUFs verksamhetsberättelse,
motioner och propositioner samt SDRs
ideprogram och Nya Vindar.

Måns Hemgren från styrelsen åkte själv till
styrelseutbildningen som ägde rum i
Stockholm. Han berättar att det var en lärorik
helg där de fick lyssna på föreläsningar om
varför det finns en styrelse i en klubb och hur
en styrelse fungerar. De fick lära sig om vilka
egenskaper en ledare/ordförare kan ha och
vissa egenskaper passar in i olika typer av
styrelser. Hur man löser konflikter inom
Det var en intressant och lärorik helg med
styrelsen på ett bra sätt och medlar mellan
många bra diskussioner kring hur våra
personer. Han säger att även om han redan
organisationer ska fortsätta arbeta i framtiden!
satt i styrelsen då, var det många saker han
inte kände till. Intressant och bra helg med
mycket nyttig information!

Gruppfoto från förbundsstämman. Källa
www.SDUF.se

SDUFs ungdomsklubbskonferens
13-15 november i Vänersborg

Gruppfoto från styrelsesutbildningen. Källa
www.SDUF.se

Nicole Diakiewicz från GTU-styrelsen åkte dit
själv och fick lyssna på några föreläsningar, och GTUs aktiviteter

SDUF-värdshelg 13-15 februari
Sveriges Dövas Ungdomsförbundets (SDUF)
styrelse beslöt att göra ett försök att komma
närmare till sina lokala ungdomsklubbarna, därför
ville de ha styrelsemöte på plats istället för sin
egen kontor i Stockholm.
GTU blev den första ungdomsklubb som tar emot
SDUFs styrelse till GDFs lokaler där fick GTU

Gruppfoto från UKK 2016. Källa
www.SDUF.se

styrelsen medverka delar av möten och kunde
inleda en förbättrat samarbete.

upplevelse, alla vi som var med förväntade oss att
frysa oss ihjäl, men vi hade verkligen fel och det
var verkligen en rolig upplevelse. Vissa
Bowlingsdag 7 juni
ställningar var komplicerade te.x att stå på
huvudet och få benen upp i luften. En av oss
Av tradition brukar GTU bjuda in medlemmar
medlemmar lyckades! =) Och de flesta vill göra
som deltog vid årsmötet till en gratis aktivitet.
om det igen! Ni får inte missa det om ni får
Årets upplaga av aktivitet blev bowling.
Det kom ca 10 medlemmar till bowlingkväll hos chansen!:)
Strike&Co i Gamlestaden och kvällen blev ett
fantastiskt minne för de flesta.

Örebrodemonstration
Makthavare i Örebro kommun beslöt att flytta
dövförskolan Kattungen till annan lokal där den
kommer att integrera med en hörande verksamhet
och behov av teckenspråk finns inte längre.
Några döva personer i Örebro startade en initiativ
att demonstrativa mot Örebro kommun och sökte
om stöd från övriga Sverige. GTU medlem Glenn
Aronsson tog initiativ genom att starta en
evenemang i Facebook för göteborgare som vill
åka upp till Örebro för att visa stöd och hyrde in Privat bild från SUP-yogan.
två minibussar.
GTU styrelsen beslöt sig för att ett bidrag till
Dövas Dag i Leksand 25-27 sep
Glenns finansiering för resan.
Det blev två fulla minibuss från Göteborg och
GTU ordnade en paket resa till Dövas Dag i
deltog demonstrationen och det uppskattas ca
150-200 döva som fanns på plats utanför Örebro Leksand och 9 nyfikna medlemmar fick åka upp
med hyrd minibuss och fick möjlighet att träffa
Rådhus.
andra döva som samlades i Tegera Arena i
Leksand där årliga Dövas Dag ägde rum. På plats
Kulturkalaset, GÖTT-tält 11-16 aug
fanns det flera föreläsningar, workshop,
utställningar m.m.
Göteborgs Teckenspråkiga Teaterklubb hade Nästa år står Göteborg som värd för Dövas Dag
ett tält på plats under årets Kulturkalas 11-16 vilket som GTU ser fram emot.

augusti. Förutom olika små teateruppträden
på plats informerade de också om teckenspråk Serveringskurs 28 september
och döva. GTU blev tillfrågade om att hjälpa
till på plats under veckan, Stine och Nicole Göteborgs Dövas Förening arrangerade ett
från styrelsen ställde upp!
serveringskurs den 28 september för
Vi fanns på plats och svarade på frågor om medlemmar och styrelse från alla föreningar
teckenspråk och döva samt lärde ut lite
och klubbar. En bra möjlighet till att lära sig
teckenspråk under dagarna. Det var kul att
hantera kassaapparaten och få kunskap om
träffa många intresserade människor och
alkoholservering. Efter kursen har man
uppleva stämningen under kulturkalaset!
möjlighet till att jobba bakom bardisken med
försäljning under olika klubbkvällar. Kursen
SUP-yoga 5 september
är också bra att gå flera gånger för
Vet ni vad supyoga är? Det är att träna yoga på uppfriskning av gamla kunskaper! Från GTUsurfbräda i vattnet/havet! Det var en riktigt häftig styrelsen deltog Stine Venseth samt GTU-

medlemmen Lina Venseth. Totalt deltog 5
personer under kursen.
Tyst Teater-workshop 27 oktober
I samband med att Tyst Teater fyllde 45 år
hade de en turnè genom landet med olika
workshops och uppträdener. GTU och GDF
samarbetade om värdskapet för en workshop
denna helgen.
Temat för workshopen var tid, och deltagarna
fick tänka till när det gäller hur mycket tiden
kan påverka oss och hur mycket tid vi
spenderar på olika saker genom vårt liv. Alla
deltagarna fick vara med aktivt i olika
uppträdener och fick lösa uppgifter. En
Gokart 5 december
annorlunda och spännande workshops, alla
tyckte det var roligt att få vara med istället för Denna helgen genomförde vi två olika
att bara sitta och lyssna!
aktiviteter, varav den första var gokartUnder kvällen kom det ca 20 deltagarna i alla
turnering vid centralen lördag 5 december.
ålder som deltog. Efteråt avslutades det med tårta Aktiviteten var gratis för våra medlemmar!
och fika. Flera deltagarna uppskattades denna
Totalt 8 stycken deltog vid turneringen, som
kvällen stort.
blev lyckad. Vi gratulerade vår medlem
Jesper Forsman med förstaplatsen!
Halloweenfest 31 oktober
Även i år arrangerade GTU en Halloweenfest
i slutet av oktober, och vi tyckte det var
härligt att se så många komma med häftiga
utklädningar och smink! Stämningen var bra,
och vi genomförde olika sällskapslekar under
kvällen. Priset för bästa utklädning gick till
vår medlem Mattias Carlsson. Grattis!

Laserdome 6 december
Helgen fortgick med ännu en aktivitet på
söndagen, nämligen Laserdome i Mölndal!
Totalt 7 medlemmar mötte upp vid lokalen,
och vi körde igång med 40 minuter
Laserdome där vi fick bli som barn igen. Det
blev rätt många folk på banan och mycket att
göra! Alla tyckte det var kul och åkte hem
nöjda.

