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Förord 
2016 har varit ett bra år för ÖDU efter lite omorganisation genom att ladda upp all information 
på Google Drive. Det blir ett centralt förråd för ÖDUs material b.la protokoll och bilder. Det 
underlättar för styrelse då alla i styrelse har tillgång till Google Drive. ÖDU har ansökt om 3-årigt 
föreningsbidrag från Örebro kommun men ansökan avslogs. Möte tillsammans med Örebro 
kommun sker den 8 mars för att diskuterar varför ansökan avslogs och vi i styrelsen hos ÖDU 
tycker det är märkligt. Styrelsen har valt att jobba ideellt och därför inte tagit ut något arvode. 
Varma tackar till er medlemmar som kom till de olika evenemang som ÖDU ordnat under 2016.   

 
Kort om ÖDU 

Örebro Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) bildades den 14 september 1967 och har fram till idag varit 
vilande under vissa perioder. Den senaste var mellan 2002 och 2005. Styrelsen som blev invald 
under årsmötet år 2005 fick som uppgift att få ÖDU vakna till igen. Styrelsens övriga uppgifter 
har bland annat varit att samarbeta med Dövas Förening i Örebro län, andra ungdomsklubbar, 
ordna diverse aktiviteter för barn och ungdomar mellan 6 och 30 år, medverka på olika möten 
och synas utåt för andra klubbar och föreningar. Vårt huvudkansli, där alla 
administrationsarbeten samt styrelsearbeten sker på Ånstagatan 5 (som förkortas till ’Å5’). 
 

I ÖDU:s profil är verksamhetens mål bland annat att; 
– välkomna alla döva, hörselskadade, hörande samt teckenspråkiga personer på ett 

   villkor att de behärskar kommunikation på teckenspråk . 
– främja och tillgodose medlemmarnas intressen. 
– lyssna och följa barn och ungdomars behov 

– ha en aktiv verksamhet till målgruppen mellan 6 och 30 år 

– främja all kunskap och därför har ÖDU aktuella temadagar och kvällar till medlemmar 

– ordna så verksamheten passar till olika åldersgrupper 

– se till att ungdomsklubben förblir en trygg och harmonisk plats för barn och ungdomar 

– skapa ett medvetande hos barn och ungdomar om dövkultur och dövhistoria 

– arbeta för att få aktiva medlemmar i föreningslivet. 
– se till att man får fram bra förebilder i ungdomsklubben 

– ha ett bra samarbete med andra föreningar och organisationer 

– ha ett bra samarbete med Birgittaskolan och gymnasieskolor och dess elevråd 

– arbeta för medlemmarnas intresse i både kultur- och föreningsliv 

– bevaka intressepolitiska frågor kring dövfrågor 

 

Medlemmar 

Alla barn och ungdomar som blir medlemmar hos ÖDU blir även medlemmar hos Dövas 
Förening i Örebro (DFÖ), Sveriges Dövas Ungdomsråd (6-30 år) samt Sveriges Dövas 
Riksförbund. Medlemsavgift betalads direkt till Sveriges Dövas Riksförbund och av 
moderföreningen Dövas Förening i Örebro län får ÖDU 50 kronor för varje medlem som är 
mellan 6 och 30 år. 

Antal medlemmar 
År 2008 - 134  
År 2009 - 125  
År 2010 - 121 
År 2011 - 107 
År 2012 - 104 
År 2013 - 108  
År 2014 - 117 
År 2015 – 85 
År 2016 – 142 



 
Medlemsavgift 
0-18 år - 100kr 
19-30 år - 300kr 
Familj - 500kr  

Arbetsordning inom organisationen 
Styrelsemedlemmar under verksamhetsåret till och med 2016-02-19 

 
Ordförande:   Jonny Dufvenberg 
Vice Ordförande:  Jessica Mauritzson 
Sekreterare:   Johanna Lundström 
Kassör:   Johan Robach 
 
Ledamöter:   Niclas Mauritzson 

Jonna Delvert 
Simon Sandin 
 

Valberedning: Casper Lund 
  Ivan Cosic 
  Filippa Hellöre 
 
Revisor:  Leif Kroon 

 
 
Styrelsemedlemmar under verksamhetsåret från och med 2016-02-19. 

 
Ordförande:   Niclas Mauritzson 
Vice Ordförande:  Ville Wiktorsson 
Kassör:   Jonny Dufvenberg 
 
Ledamöter:   Mindie Norrie Nilsson 

Sara Rasmussen 
Filippa Hellöre 

 Jesper Melin  
 

Valberedning: Johan Robach 
 
Revisor:  Johnny Slotts 

 
Årsmöte och extra årsmöte  
Årsmötet genomfördes den 19 februari år 2016 och ett extra årsmöte genomfördes den 7 maj 
eftersom ekonomiberättelsen inte var uppdaterad vid det första samt verksamhetsberättelsen 
skickades inte ut i korrekt tid enligt ÖDUs stadgar.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Styrelsemöten:  
Man har haft sammanlagt 7 officiella styrelsesammanträden  
 
Följande datum:  
7 maj 
5 juni  
17 augusti  
11 september 
23 oktober 
20 november 
18 december 
 

 
 
Representationer:  
Styrelsen har haft representationer vid olika tillfällen;   
 

Planeringskonferens: 29 maj samt 15 okt.  
Tillsammans med Dövas förening och andra sektioner inom föreningen anordnades flera 

lokalkonferenser under året för att hålla oss informerade om lokalens resurser. 
 

SDUF:s ungdomklubbkonferens i Leksand, Västanviksfolkhögsskolan 22-24 april  
Mindie och Filippa från ÖDU åkte till Vänersborg för att delta i SDUF:s ungdomklubbkonferens, 
där alla ungdomsklubbar i Sverige deltog. Temat var medieträning 
 
SDUF:s förbundsstämma, Stockholm. 7-9 oktober. 
SDUF hade sin årliga stämma i Stockholm. Niclas, Ville och Sara från ÖDU som åkte dit och deltog 
i årsstämman. 
 
 
Verksamheter:  
 

Deaf youth cellar 15 mars till 7 juni 
Ungdomsgården grundades den 15 mars då det fanns ett stort behov av en mötesplats. 
Det brukar komma minst 15 ungdomar till fritidsgården. Vi brukar fixa olika aktiviteter, 
det uppskattades då vi hade till exempel tårttävling, spelade Gubbe Noak och Risk spelet. 
Fritidsgården har öppet på tisdagar, torsdagar, fredagar och söndagar med följande  
öppettider från kl 16 till kl 20.   
 
 
 



 
Teckenspråksdag 14 maj och Eurovision Song Contest 
Vi fanns på plats under dagen hos länsteatern med vårt lilla utställningsbord. Vi såg även 
till att barnen lekte fint i hoppborgen men tråkigt nog så regnade det denna dag.  
På kvällen samarbetade vi med DFÖ och ordnade en helkväll på Å5 där det erbjöds 
gratis alkoholfri dricka och grönsaker med dip för alla ålder, vilket blev en succé. 
Samtidigt då det visades Eurovision Song Contest på stora skärmen. 
 
DYC grillning & 5 kamp 
ÖDU ordnade fram grillning och 5 kamp lek för Birgittaskolans elever i årskurs 5 till 10. 
 
En sommardag på Hästhagen 17 juli  
ÖDU hyrde några kanoter och lät sina medlemmar paddla med kanot utmed Svartån vid         
Hästhagen. Därefter bjöd ÖDU på glass till sina medlemmar.  

               
Sommarcafé 27 juli.  
Vi öppnade ett Sommarcafe på Å5 en dag, då Niclas bjöd på bakverk, det var mest 
pensionärer som kom. 
 

Liseberg 28 augusti 
Tillsammans anordnade vi en resa till Göteborg och nöjesparken Liseberg. Vi hyrde minibuss 
och stannade över dagen.  Medlemmar deltog i aktiviteten, och alla var nöjda. 

                                  



Boda Borg Karlskoga, 1 oktober 
20 medverkade i denna aktivitet. Vi åkte buss till Karlskoga och var på plats till 
eftermiddagen. Vi delades upp i olika lag och alla var engagerade, vi åt taco buffé till 
lunch. Sedan tog vi bussen till Örebro. 
 
Paintball 22 oktober 
Paintball genomfördes med 16 st deltagare, det blev en succé och de flesta var i 
gymnasieåldern. Det var lite regnig men alla hade ändå roligt. 
 
Dövas Dag i Göteborg, 16 till 18 september 
ÖDU hade hyrt en minibuss och 12 medlemmar åkte till årets Dövas Dag som var i Göteborg. Det 
ordnades olika föreläsningar, utställningar och man fick träffa andra döva från andra städer. En 
del sov på Hotell Kusten och en del sov på Quality hotel 11. Dövas dag 2017 blir i Jönköping.   

      
ÖDU & Föräldrarsektionen ordnar halloweenfest 29 oktober 
Vi var på plats och ordnade aktiviteter till barn mellan  5 – 13 år. Från kl. 14.00 – 17.00 
pågick denna fest, vi körde bland annat leken ”havet stormar”. Samarbetet var lyckat och 
barnen blev nöjda och glada.  
 
SDUF nominering och tacobuffé 27 november 
Vi ordnade nominering plus tacobuffe kvällen då SDUF hade nominerat de eldsjälar som har 
gjort något för dövrörelsen och vi bjöd på tacobuffe till de nominerade. Det blev Filippa Hellöre,  
Jonna Delvert, Malin Johansson, Renata Ajdinovic, Mutlu Kurt, Karan Kurt, Mohammed Amer, 
Daniella Koss och Jerry Sormunen. 
 

Nattcup cafeförsäljning 10 december 
Vi samarbetade med Dövidrott Ungdom för att genomföra nattcup på Mellringehallen 
för ungdomarna från kl 21.00 till 07.00 på morgonen. De fick lira futsal. Vi ansvarade 
caféförsäljningen där vi sålde bland annat läsk, toast och lite godis. 
 
Samkväm på Å5 27 november.  
Medlemskväll där det bjöds på pizzabuffé.  
 
 
 
 
 



Slutord 
Örebro Dövas Ungdomsklubb vill tacka er alla medlemmar, föreningar och organisation för ett 
bra år. Vi har lyckat med vårt mål att genomföra så många aktiviteter som möjligt under året. Vi 
hoppas att året 2017 blir ett lika bra år och att vi får ekonomiskt stöd till vår verksamhet. 
 
 

 

 

 

 

_________________________ 

Ordförande, Niclas Mauritzson 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Vice ordförande, Ville Wiktorsson  Kassör, Jonny Dufvenberg 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Ledamot, Jesper Melin                        Ledamot, Mindie Norrie 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Ledamot, Filippa Hellöre   Ledamot, Sara Rasmussen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örebro Dövas Ungdomsklubb 

Ånstagatan 5 

702 32 Örebro 
Bg. nr: 5608-5871 
Org. nr: 875002-6653 


