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§1. FÖRBUNDETS NAMN
Barn- och ungdomsförbundets namn är Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). SDUF bildades
23 april 1966 i Leksand och hade sin första förbundsstämma 8 oktober 1966 i Stockholm.
Förbundet blev vilande år 1974 och (åter)bildades igen som Sveriges Dövas Ungdomsråd, på
Sveriges Dövas Riksförbunds initiativ, den 19 juni 1976 i Leksand. 1 juli 1994 blev ungdomsrådet
självständigt från SDR och bytte då tillbaka till det nuvarande namnet. SDUF har sitt säte i
Stockholm.
§2. BARN- OCH UNGDOMSFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL
Sveriges Döva Ungdomsförbund är en organisation för döva och hörselskadade barn och
ungdomar.
SDUF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med ändamål:
-

Att främja vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar.

-

Att verka för dövas rätt till teckenspråk.

-

Att tillvarata medlemmars dövpolitiska intressen.

-

Att tillvarata döva barn 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 bildandet och upprätthållande av lokala barn och ungdomsorganisationer.

§3. ORGANISATION
mom 1
SDUF utgör ett inom hela landet verksamt barn- och ungdomsförbund vars medlemmar tillhör en
ansluten barn- och ungdomsorganisation som består av medlemsorganisation på lokal eller
regional nivå. Förbundet har sitt säte i Stockholm.
mom 2
SDUF:s beslutande organ är:
-

Förbundsstämma

-

Extra förbundsstämma

-

Förbundsstyrelse

-

Arbetsutskott

mom 4
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
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§4. ARBETSSÄTT
SDUF anordnar barn-, juniors- och ungdomsläger, språkresor, konferenser, kurser, möten med
mera. SDUF samarbetar med de nordiska ländernas dövorganisationer och andra organisationer
som har betydelse för SDUF, för att få bättre tillgång till kulturell stimulans och för att utbyta
erfarenheter samt sprida information om döva. SDUF skall bevaka och arbeta med
intressepolitiska frågor som berör döva barn och ungdomar.
§5. MEDLEMSKAP
moms 1
Vi som slutit oss samman i barn- och ungdomsförbundet använder teckenspråk och är 6-30 år,
från det år man fyller 6 år till det år man fyller 31. Medlemmar i SDUF är anslutna barn- och
ungdomsorganisationer och dess medlemmar.
mom 2
Specialförbund, yrkes- och intressegrupper samt associerade organisationer kan ansöka om
medlemskap hos SDUF. Beviljande av medlemskap fattas av förbundsstyrelsen.
mom 3
Lokal eller regional barn- och ungdomsorganisation kan ansöka om medlemskap hos SDUF då
minst fem medlemmar i åldern 6-25 år finns registrerade som medlemmar.
mom 4
I de fall medlemsunderlaget ej räcker för att bilda en lokal barn- och ungdomsorganisation kan
flera närliggande orter gå ihop och bilda en organisation på regional nivå.
mom 5
I samband med ansökan om medlemskap skall lokal barn- och ungdomsorganisation sända sina
stadgar till SDUF.
mom 6
Medlemskap för lokal barn- och ungdomsorganisation beviljas av förbundsstämman.
Medlemskapet gäller från den dag förbundsstämman beviljat lokal barn- och
ungdomsorganisations inträde.
mom 7
Lokal barn- och ungdomsorganisation som antagits som medlem skall årligen sända sin
verksamhetsberättelse till SDUF senast en vecka före SDUF:s årliga förbundsstämma som hålls
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senast den 30 november för att få rösträtt under stämman. Verksamhetsberättelsen ska då ha
minst en styrelsemedlems namnteckning och verksamhetsberättelsen med resterande
underskrifter ska lämnas in senast 30 november.
mom 8
Den lokala barn- och ungdomsorganisationen beslutar själv i sina angelägenheter.
mom 9
Följande kan, via lokal barn- och ungdomsorganisation bli medlemmar hos SDUF:
-

Döva barn och ungdomar

-

Barn och ungdomar som behöver och använder teckenspråk

-

Hörande barn och ungdomar som har döva föräldrar eller syskon

-

Hörande barn och ungdomar som delar den dövpolitiska uppfattningen inom SDUF.

§6. FÖRBUNDSAVGIFT
Förbundsavgiftens storlek beslutas av förbundsstämman och skall årligen erläggas före den 31
december.
§7. UTESLUTNING
mom 1
Den lokala barn- och ungdomsorganisationen som bryter mot fastställda stadgar och riktlinjer
eller motarbetar SDUF kan uteslutas.
mom 2
Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen och gäller i avvaktan på förbundsstämmans
beslut. Beslut vid förbundsstämman fattar med 2/3 majoritet.
§8. FÖRBUNDSSTÄMMA
mom 1
Förbundsstämman är högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsstämma hålls varje år före 30
november på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar.
mom 2
Kallelse till förbundsstämman skall utsändas senast tre månader före och tillkännages i SDUF:s
officiella hemsida och mejl till alla ungdomsklubbar.
mom 3
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Alla anslutna barn- och ungdomsorganisationer och alla medlemmar inom SDUF har rätt att
lämna motioner till förbundsstämman.
mom 4
Motion avsedd att behandlas av förbundsstämman skall vara ingiven till förbundsstyrelsen
senast 2 månader innan.
mom 5
Verksamhets- och ekonomisk berättelse, verksamhets- och budgetplan, förbundsstyrelsens
propositioner, motioner försedda med förbundsstyrelsens yttrande samt valberedningens förslag
skall senast 1 månad före förbundsstämman tillställas till den lokala barn- och
ungdomsorganisationen.
mom 6
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

mom 7
Ombud till förbundsstämman utses av de lokala barn- och ungdomsorganisationerna. Varje
ombud äger en röst. Ombuden skall till majoriteten vara döva.
mom 8
Yttrande och förslagsrätt, men ej rätt att delta i beslut tillfaller förbundsstyrelsen.
mom 9
Vid lika röstetal i sakfrågor skall lottning ske. Vid lika röstetal vid val skall lottning ske.
mom 10
Förbundsstyrelsen (förutom förbundsordförande) väljs på två år, växelvis tre och tre.
Förbundsordföranden väljs för ett år i taget. Val av förbundsstyrelsen och övriga personval
förrättas genom omröstning med slutna valsedlar, om så ett ombud begär. Vald är den person
som erhållit över hälften av närvarande ombuds röster.
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mom 11
Dagordningen vid förbundsstämman skall i angiven följd upptaga ärenden enligt följande:
§ 1 Förbundsstämmans öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
§ 5 Frågan om förbundsstämman blivit stadgeenligt utlyst
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Fastställande av dagordning
§ 8 Fastställande av arbetsordning
§ 9 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
§ 10 Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse
§ 11 Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport över innevarande
verksamhetsår
§ 12 Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen för det föregående verksamhetsåret
§ 13 Behandling av propositioner
§ 14 Behandling av motioner
§ 15 Fastställande av förbundsstyrelsens arvode
§ 16 Fastställande av valberedningens arvode
§ 17 Fastställande av deltagandeavgift för nästa förbundsstämma
§ 18 Godkännande av årets budget och verksamhetsplan
§ 19 Val av förbundsordförande
§ 20 Val av antal ledamöter
§ 21 Val av styrelsens ledamöter
§ 22 Val av revisor samt revisorssuppleant
§ 23 Val av valberedning
§ 24 Förbundsstämmans avslutande
mom 12
Protokoll från förbundsstämman skall i justerat skick vara medlemmarna tillhanda två månader
efter stämman.
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§9. EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA
mom 1
Extra förbundsstämma hålls när förbundsstyrelsen eller när minst hälften av de lokala barn- och
ungdomsorganisationerna så begär.
mom 2
Kallelse till extra förbundsstämma skall vara utskickad senast fyra veckor före.
mom 3
Vid extra förbundsstämma får endast den eller de frågor som upptagits i kallelsen behandlas.
mom 4
I övrigt gäller de tillämpliga delarna under §8 i dessa stadgar.
§10 FÖRBUNDSSTYRELSEN
mom 1
Förbundsstyrelsen handhar ledningen av SDUF:s verksamhet i överensstämmelse med dessa
stadgar och av förbundsstämman fattade beslut. Förbundsstyrelsen beslutar även om en
preliminär verksamhets- och budgetplan för nästkommande år före det nya årets inträdande.
Ungdomsklubbarna skall få en del av förslaget på verksamhets- och budgetplan.
mom 2
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och fyra ledamöter eller sex ledamöter. Valbar
är den person som är medlem och som har erlagt fastställd medlemsavgift samt fyllt 16 men inte
31 år. För ordförande, vice ordförande och ekonomiansvarig gäller 18 år. Förbundsstyrelsen
skall till majoriteten vara döva.
mom 3
Efter förbundsstämmans avslutande skall förbundsstyrelsen hålla konstituerande sammanträde
omedelbart. Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och ekonomiansvarig samt
beslutar om SDUF:s firmatecknare och attesträtt.
mom 4
Förbundsstyrelsen utser inom eller utom sig en sekreterare.
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mom 5
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av generalsekreteraren minst fyra gånger årligen.
Ledamot som är förhindrad att deltaga i utlyst styrelsesammanträde skall snarast anmäla detta
till förbundsordförande samt till SDUF:s kansli.
mom 6
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig vid stadgeenligt utlyst sammanträde, som ska ledas av
förbundsordförande eller vice ordförande, då minst hälften av styrelsen är närvarande. Vid lika
röstetal äger förbundsordförande utslagsröst.
mom 7
Förbundsstyrelsen äger rätt att kalla utomstående person som sakkunnig för sammanträden för
att deltaga i överläggningar, men ej i beslut. Vid frågor där ledamot eller tjänsteman är jävig
skall denne lämna mötet.
mom 8
Förbundsstyrelsen sammanträden skall protokollföras. Varje ledamot anses ha deltagit i det
protokollet skrivna beslutet om inte avvikande mening antecknats. Utkast till protokollen skall
skickas ut en månad efter styrelsemötet och justering skall ske innan nästa styrelsemöte från
sammanträdet av mötesordförande, mötessekreterare och en styrelseledamot som väljs till
justerare vid sammanträdet. Justerade protokoll skall snarast i kopia översändas till övriga
ledamöter. Finns erinran mot protokoll skall sådant väckas vid nästföljande sammanträde.
§11. ARBETSUTSKOTT
mom 1
Förbundsstyrelsen utser tre av sina ledamöter (däribland förbundsordförande och vice
ordförande samt gärna ekonomiansvarig) till ett arbetsutskott (AU) tillsammans med
generalsekreteraren. Förbundsstyrelsen väljer även en ledamot till suppleant i AU. Suppleanten
inkallas när ordinarie ledamot ej kan delta.
mom 2
AU:s arbetsuppgifter består av att handha löpande och rutinmässiga uppgifter samt av
förbundsstyrelsen delegerade frågor. AU är beslutsmässig när tre ledamöter är närvarande.
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§12. VALBEREDNING
mom 1
Valberedningen består av fyra personer enligt följande: en ordförande, två ledamöter och en
suppleant.
mom 2
Lokal barn och ungdomsorganisation skall, efter infodrande från valberedningen, senast 2
månader till valberedningen insända namnförslag till aktuella val.
mom 3
Valberedningen skall med ledning av inkomna namnförslag nominera kandidater och förhöra
sig om dessa vill åtaga sig uppdraget. Senast fyra veckor före förbundsstämman skall
valberedningen till lokala barn och ungdomsorganisationer utsända förteckning över
nominerade kandidater samt till vilket uppdrag de nominerats i stämmohandlingarna.
mom 4
I övrigt arbetar valberedningen efter ”Arbetsordning för Sveriges Dövas Ungdomsförbunds
valberedning”, bilaga 1 till förbundets stadgar.
§13. RÄKENSKAPER OCH REVISION
mom 1
Förbundets räkenskaper skall granskas av två revisorer (varav en skall vara auktoriserad) som
väljs varje år vid förbundsstämman. En revisorssuppleant väljs också, som träder in vid laga
förfall för den förtroendevalde revisorn.
mom 2
SDUF:s räkenskaper förs per kalenderår, 1 januari – 31 december. Ekonomiassistent som styrelsen
har delegerat till skall göra klart bokslut och årsredovisning inom tre månader från
bokslutsdatumet.
mom 3
Inom fem månader efter verksamhetsårets utgång skall förbundsstyrelsen ha undertecknat
årsbokslut tillsändas revisorerna för revision.
§14 STADGARNAS BESTÄMMELSER
Bestämmelserna i dessa stadgar om barn- och ungdomsförbundets ändamål får aldrig i sin
andemening ändras.
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§15 ÄNDRING AV STADGAR
Beslut om ändring av stadgar fattas av förbundsstämma och är giltigt om det biträds av minst 2/3
av de röstberättigade vid förbundsstämman.
§16 UPPLÖSNING
För att ett beslut om SDUF:s upplösning skall äga giltighet måste det fattas med 2/3 majoritet av
deltagande röstberättigade ombud, i två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor.
SDUF:s tillgångar tillfallet SDR för förvaltning med bästa avkastning tills nytt barn och
ungdomsförbund bildats.
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