
Stöd oss
SDUF bg: 5759-5647
Swish: 123 218 1477 

Bli medlem
www.sduf.se

Kontakta oss
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden  138, 6 tr.
174 57  Sundbyberg 

kansli@sduf.se
www.sduf.se
Skype: tidsbokning via e-post

Förbundsordförande 
Nora Duggan
nora@sduf.se

Twitter: @SDUF1966
Facebook: SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Instagram: sduf1966

vad händer i sduf?
Nov-dec	 Övergång	till	nytt	medlemskapssystem	 	 14-16/2	 DNUR-möte,	Island		
Dec		 Lägeranmälan	för	läger	2019	öppnar	 	 	 13/3	 Deadline	-	lägeranmälan	till	sommarläger	2019	 	
Dec		 Lägerjobbansökan	för	läger	2019	öppnar	 	 13/3			 Deadline	-	lägerjobbansökan	till	sommarläger	2019	
18-20/1	 Förbundsstyrelsemöte,	Stockholm	 	 	 16-17/3	 Lägergruppsmöte	
Vår		 SDUF:s	skolturné	med	skolbesök	i	hela	Sverige	 	 4-5	/4	 Förbundsstyrelsemöte	i	Solhem	på	Björkö	
Vår		 SDUF:s	anslutna	ungdomsklubbar	har	årsmöten			 5-7/4	 Ungdomsklubbskonferens,	Björkö

(ekonomiansvarig i sduf-styrelsen)
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Viktig information till medlemmar

För att lägren ska kunna genomföras behövs det många ledare som ser 
till att det blir de bästa lägren någonsin. Det kanske är dig vi söker? Som 
föreståndare, ledare eller gruppledare utomlands ska du vara minst 18 år 
upp till ca 30 år, max 35 år. Vi söker också alltid praktikanter som då ska 
vara minst 16 år, som vill lära sig hur det är att jobba som lägerledare. 
SDUF står för alla dina kostnader som resor, boende och mat. 

Datumen för alla läger hittar du här ovanför samt vilka åldrar 
 deltagarna är i. Mer detaljerad information finns på SDUF:s hemsida,  
Facebook, Instagram och i verksamhetsbroschyren 2019. 

Ansökningsdeadline är 13 mars 2019 för alla läger och den obliga- 
toriska utbildningshelgen för lägerledare är 26-28 april 2019 i Örebro. Vad 
väntar du på? Ansök! 

Lägerledare mellan 16-35 år sökes

SDUF öppnar nu sin anmälan för alla sommarläger 2019 fram till dead-
line 13 mars 2019! Vi tillämpar inte först till kvarn utan går igenom alla 
anmälningar under ett lägergruppsmöte efter deadline.  De läger som det 
går att anmäla sig till är:
· 1-7 juli – Barnläger i Västanviks folkhögskola, Leksand, 6-12 år (med 
hela 25 deltagare plus ledare!)
· 8-12 juli – Nordiskt Barnläger i Norge, 7-12 år
· 29 juli-4 augusti – Spelläger i Spelens Hus, Malmö, 13-17 år 
· Juni-juli – Språkresa på två veckor till USA, 14-17 år
· 14-20 juli – WFDYS Youth Camp i Paris, Frankrike, 18-30 år (två 
deltagare från varje land i hela världen får åka med)
· 8-11 augusti – ”Barnläger” för 18-30 år (ja, ett BARN-läger fast för 
dig mellan 18-30 år!)

Mer detaljerad information om respektive läger finns både i text och på 
video på SDUF:s hemsida, Facebook, Instagram och i vår verksamhets-
broschyr 2019 som vi har tillsammans med DBU, UH och DHB. Håll utkik! 

Anmäl dig till sommarläger 2019!

Alla medlemmar i SDUF och dess ungdomsklubbar berörs av att SDR 
nu går över till ett nytt medlemssystem. Detta eftersom SDUF är en del 
av SDR. Den 28 januari 2019 öppnar det nya systemet och du och alla  
andra som har övergått till nya systemet kommer automatiskt samma dag 
få e-post med instruktioner hur du ska förnya ditt medlemskap för 2019. 
Det innebär att du lätt kan logga in med Mobilt BankID och ändra dina 
medlemsuppgifter. Du kan också välja flera olika betalningssätt och även 
välja ungdomsklubb med tillhörande dövförening. Mer information om 
medlemssystemet finns på sdr.org/medlemssystem.

Som medlem får du medlemsrabatt på alla SDUF:s aktiviteter, kurser 
och läger. Du får dessutom delta i din lokala ungdomsklubbs aktiviteter i 
din stad eller område. Just nu har SDUF runt 900 medlemmar. Hjälp oss 
att bli fler och bli medlem i SDUF med tillhörande ungdomsklubb!

SDUF hade sin årliga förbundsstämma i Stockeboda Gård i östra Skåne 
den 26-28 oktober 2018. Helgen var mysig och läskig, med en spökrunda 
ute i det lantliga beckmörkret och kylan där kusliga figurer smög omkring 
och skrämde livet ur våra stackars ungdomsklubbsombud. 

Förbundsstämman leddes av stämmoordförande Kenneth Sandberg 
och nedtecknades av stämmosekreterare Addiswa Stenström. Ombuden 
valde bland annat in en ny styrelse för 2018-2019 inklusive en ny ord-
förande, se bild. En ny valberedning valdes också in och består nu av  
sammankallaren Juni Sowell, Glenn Aronsson, Mikaela Söderström och 
suppleanten Florian Tirnovan och de nås på valberedning@sduf.se.

Under stämman tillkännagavs SDUF:s Utmärkelse 2018 som gick till 
alla de döva kvinnorna och icke-binära i #BYSS och #Slådövörattill under 
rörelsen #Metoo. Hela uttalandet i text och teckenspråk finns på SDUF:s 
hemsida. 

Drömmer du om att resa till andra sidan jorden? Hos SDUF får du 
chansen att få åka med på en språkresa till USA under sommaren 2019! 
Du kommer att åka med ett härligt gäng svenska ungdomar och svenska 
ledare. 

Under den här spännande resan får du möjlighet att träffa nya  
människor och uppleva den amerikanska kulturen. Genom att träffa och 
ha aktiviteter med amerikanska ungdomar lär du dig ASL, amerikanskt 
teckenspråk. Dessutom kommer du att åka till olika populära sevärdheter 
och smaka på den riktiga amerikanska matkulturen. 

Målgruppen för denna resa är döva och hörselskadade ungdomar 
 mellan 14 och 17 år och resan är ungefär två veckor lång. Plats och datum 
är inte bestämt ännu men håll utkik efter mer information som kommer 
ut väldigt snart i SDUF:s sociala medier och hemsida! Det är garanterat att 
denna resa blir en oförglömlig upplevelse! Ta chansen och ANMÄL DIG!

Språkresa till USA för 14-17 år

Ny SDUF-styrelse 2018-2019
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Fr. v.: Mathilde Strante Worseck, Viktor Jäderlund, Nora Duggan  
(ordförande), Stine Venseth och Pia Johnsson-Sederholm. Saknas på 
bild: Hedvig Hulth Ljungkvist och Fannie Borgman. 




