Stockholm 6 juli 2018

VÄLKOMNA TILL 2018:s FÖRBUNDSTÄMMA!
Hej bästa ungdomsklubbar och medlemmar!
Snart är det dags att sammanfatta året som gick och komma överens om Sveriges Dövas
Ungdomsförbunds verksamhet 2019. Vi träffas den 26 – 28 oktober i Stockeboda Gård,
mellan Simrishamn och Gärsnäs. Var med och påverka så att vi fokuserar på de områden
som ni tycker är viktigast för oss.
För att ni ska kunna påverka SDUF:s arbete uppmuntrar vi er att skicka in motioner till
oss. Styrelsen kommer lägga fram förslag till propositioner samt verksamhetsplan i höst.
Har ni frågor om hur man skriver en motion, tveka inte att kontakta oss!
Ni har även en enorm möjlighet att påverka SDUF är förstås genom valen. En ny styrelse
ska väljas i år och ni kan redan nu nominera ni skulle vilja se i styrelsen. Det
kandidantunderlag som valberedningen kommer att utgå ifrån baseras även på era
nomineringar, så mejla gärna flera nomineringar till valberedning@sduf.se.
Ta chansen att träffa och nätverka med unga engagerade ledare från olika platser i
Sverige! Var med och bli inspirerad, var med och ha roligt!
Bifogat finner ni praktisk information.
Hjärtligt välkomna till förbundsstämman år 2018!
Förbundsstyrelsen
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
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KALLELSE TILL
Sveriges Dövas Ungdömsförbundsstamma 2018
Tid och datum: 26 oktober klockan 16.00 till 28 oktober klockan 15.00
Plats: Stockeboda Gård, mellan Simrishamn och Gärsnäs
Anmälan: Deadline 12 september 2018 för alla ombud, elevrådsrepresentanter samt
övriga gäster, ni finner mer praktisk information här nedan. Länk till anmälan:
http://sduf.se/om-sduf/forbundsstamma-2018/

Deltagande
Varje ungdomsklubb har rätt att utse och skicka ett antal ombud med rösträtt, beroende
på hur många medlemmar ungdomsklubben hade år 2017. Här nedan visas antal ombud
per antal medlemmar enligt våra stadgar:
5–50 medlemmar: 2 ombud
51–100 medlemmar: 3 ombud
101–150 medlemmar: 4 ombud
151–200 medlemmar: 5 ombud
201-medlemmar: 6 ombud
Antal ombud per ungdomsklubb blir då:
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb – 3 ombud
Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb – 4 ombud
Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening – 4 ombud
Kungsängsliljan (Uppsala) – 2 ombud
Norrlands Ungdomsklubb – 3 ombud
Stockholm Dövas Ungdomsråd – 6 ombud
Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg) – 3 ombud
Örebros Dövas Ungdomsklubb – 5 ombud
Ombuden förväntas delta under hela årsmötet.

Kostnad
Det kostar 700 kronor per ombud/elevrådsrepresentant att delta, och då ingår det allt –
inklusive resor, boende och alla måltider. Avgiften ska betalas in tillsammans med
anmälan senast 12 september 2018 till SDUF:s bankgiro 5759–5647, skriv
ungdomsklubben/skolans namn i meddelandet. Efter 12 september 2018 är anmälningen
absolut bindande och ungdomsklubben/skolan står för alla kostnader (även för resor) vid
avhopp eller vid namnbyte. Finns det giltigt läkarintyg, kan man få pengarna tillbaka.
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Boende
Vi kommer att bo på Stockeboda Gård i östra Skåne. Gården kom ursprungligen till som
ett jaktslott och har därför byggts på en av de mest natursköna platserna på Österlen,
med rinnande vatten, ädellövskogar och böljande fält. Se länken till boendet:
http://stockeboda.se/
Alla kommer att bo om fyra och fyra i bekväma, rymliga stugor. Där finns det även en stor
konferenslokal för vår förbundsstämma, restaurang för alla våra måltider, vacker och
avskild omgivning för utomhusaktiviteter samt en rustik gästabudssal med inglasad
inomhusbäck och brasa för vår sociala samvaro om kvällarna.

Resor
Ni fyller i anmälningsformuläret om er resinformation, därefter bokar vår
verksamhetsansvariga Sofia resor åt alla. Vid avvikande restider, så kontaktar Sofia er för
att komma fram till en bra lösning.
SDUF kommer att ordna abonnerad buss från både Sturup flygplats och Gärsnäs
tågstation till Stockeboda gård fredagen den 26 oktober. Bussen avgår först från Sturup ca
16-16.30-tiden och åker förbi tågstationen för att sedan ankomma till Stockeboda Gård
vid 18-tiden (total bussrestid: ca 1 h och 15 min).
Söndagen 28 oktober avgår SDUFs abonnerade buss från Stockeboda Gård kl 13.00 och
passerar Gärsnäs tågstation och ankommer till Sturup flygplats vid 14,30-15-tiden.

Motioner och nomineringar
Vi på SDUF rekommenderar er att alla ungdomsklubbar ordnar en medlemskväll i god tid
innan 22 augusti och diskutera kring ombudsrepresentation samt motioner.
Motionsstopp är den 22 augusti 2018. Motioner skickas till kansliet kansli@sduf.se, det
går också bra att kontakta kansliet eller styrelsen med frågor.
Se bifogad fil som stöd till ungdomsklubbar hur man skriver en motion. Ni kan även skicka
motioner på teckenspråk.
Nomineringsstopp är den 12 september. Namnförslag skickas till
valberedning@sduf.se. Har du frågor? Skriv till valberedning@sduf.se eller till
valberedningens sammankallare Frej Fredman, på frej.fredman@gmail.com.
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SDUF:s Utmärkelse 2018
Ni kan även ge förslag på Utmärkelsen 2018 senast 22 augusti 2018. SDUF:s utmärkelse
utdelas vartannat år. Styrelsen är jury och tävlingen har för avsikt att uppmuntra de som
arbetar med ungdomsfrågor inom klubbar och föreningar. Styrelsen kommer att dela med
tillkännagivandet på förbundsstämman.
Information om SDUF:s tidigare utmärkelser (från och med år 2009) finner ni här:
http://sduf.se/om-sduf/sdufs-priser/

2019:s tema
Ni kan även skicka in förslag på årets tema för 2019 senast 22 aug. Vad vill ni 2019 ska
genomsyras av? Ungdomsklubbkonferensen och andra aktiviteter kommer då att präglas
av detta tema. År 2018 hade vi Dövkultur, 2017 hade vi #tillsammansärvistarka! och
2016 var det 50-årsjubileumsår.

Stämmohandlingar
Samtliga stämmoshandlingar, såsom Verksamhetsberättelse 2017, Årsredovisning 2017,
Budgets- och verksamhetsplan 2019, motioner och propositioner och Valberedningens
förslag, skickas ut till alla ungdomsklubbar senast 26 september 2018 enligt stadgarna.

Övrigt
Hela förbundsstämman är på fullt svenskt teckenspråk. Är du i behov av dövblindsoch/eller taltolkar, kontakta oss så hjälper vi dig.
Hela helgen givetvis är drog- och alkoholfri. Vi ber också er att vara fri från starka
dofter, exempelvis parfymer.
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