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Välkommen! 

 

Nu är det dags för SDUF:s förbundsstämma 2019! Det blir en spännande och rolig helg, där 
ni beslutar om vilka som väljs till SDUF:s nya styrelse som med hjälp av motioner och 
verksamhetsplan kan föra det viktiga ungdomsarbetet vidare, ett femtiotreårigt och 
betydelsefullt kulturarv i vårt dövsamhälle. 
 
 
Om helgen 

Vi håller oss till på Hotell Hehrne utanför Vänersborg den 8-10 november. Vi inleder med middag 

fredagskvällen och kör därefter ice-breaker och Påverkanstorget.  

Påverkantorget är den tid där alla får möjlighet att vid olika stationer diskutera närmare med oss ur 
förbundsstyrelsen, förbundskansliet, BOUJT samt valberedningen om verksamhetsberättelse, verksamhets-
plan, ekonomi, BOUJT:s arbete, styrelsekandidater och annat som du vill ta upp med oss om. Ta chansen och 
bomba oss med frågor!   
 
På lördagen inleds förbundsstämman med vår traditionella flagghissning och med SDUF:s sång. 
Förbundsstämman pågår hela dagen med ordentliga pauser för fika och måltider. Förbundsstämman 
kommer att som vanligt livesändas för SDUF:s övriga medlemmar. Övrig publik är också välkommen att dyka 
upp på plats, dock utan möjlighet att ta del av fikat/maten eller så kan man ordna det mot egenbetalning. 
Ta då kontakt med kansli@sduf.se. På eftermiddagen bryts förbundsstämman av för dagen för aktiviteter. 
 
Söndagen inleds med öppen diskussion med ungdomsklubbarna och elevråden, sen fortsätter förbunds-
stämman. Närmare lunchtid avslutas förbundsstämman med flaggnedhissning, lunch och hemfärd. 
 
Hela helgen är självklart alkohol- och drogfri. Vi ber även er att undvika starkt doftande produkter samt inte 
ha nötter med er. 
 

 
Om stämmohandlingarna 

Vi kommer inte att skriva ut stämmohandlingarna på papper till alla deltagare på plats, utan bara ett par 

blädderexemplar av varje. Därför ber vi dig att skriva ut på egen hand, ta med mobil, surfplatta eller laptop 

att läsa handlingarna i eller meddela oss en vecka i förväg via kansli@sduf.se, om du vill ha egna handlingar 

på papper. 

Har du små synpunkter på stämmohandlingarna, t ex stavfel, lämna dem till oss innan via kansli@sduf.se 

eller under Påverkanstorget fredagskvällen. Övriga frågor om innehållet är du självklart välkommen att 

kontakta oss om innan eller under Påverkanstorget.  

 

 

 

mailto:kansli@sduf.se
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Resor  

Många åker i minibussar/hyrbilar direkt till Hehrne, ni har fått information om det i e-mail. Några åker tåg 

till Vänersborg tågstation och ska ha fått sina biljetter via e-mail närmare förbundsstämmohelgen. Om du 

fortfarande inte fått dina biljetter – kontakta kansliet på kansli@sduf.se så snart som möjligt!  

Parkering för minibussar/hyrbilar är kostnadfri och en stor parkering finns 100 m från hotellet.  

För dem som ankommer med tåg så hämtar SDUF:s minibuss er i Vänersborg tågstation fredag den 8 

november kl 16.30.   

På söndagen tar vi kollektivtrafikbuss 13.03 (vi fixar biljetter) från hållplatsen Restad Gård ett par minuters 

promenad från Hehrne och ankommer kl 13.25 i Vänersborg tågstation, där de flesta åker med tåget ca 

13.40–14.10. 

Övriga som har avvikande tider eller tar flyg, har kansliet kontakt med för andra lösningar.  

 

Specialkost/allergier 

Om du har glömt att meddela oss dina specialkost/allergier, gör det snarast möjligt, till kansli@sduf.se  

 
Tolkar 

Om du behöver dövblinds-, skriv- och/eller taltolk, kontakta kansliet via kansli@sduf.se så hjälper vi dig hur 

du går tillväga med tolkbokning. All kommunikation under helgen sker på teckenspråk. 

 

Boende 

Sängkläder, handduk och duschtvål ingår i boendet. Alla kommer att bo i två- eller trebäddsrum med egna 

WC/dusch, där vi har gjort rumsfördelning i förväg. Det som är bra att packa med är varma och/eller ev. 

regnkläder för aktiviteter utomhus samt badkläder till badtunna.  

Adress: Dr. Hehrnes väg 1, 462 54 Vänersborg  

Hemsida: https://www.hotellhehrne.se/ 
 
 

Övriga frågor  

Har du frågor eller funderingar över stämmohandlingar eller det praktiska runt helgen, kontakta kansliet på 

kansli@sduf.se  

 

Varmt välkommen till SDUF:s förbundsstämma 2019! 

 

mailto:kansli@sduf.se
mailto:kansli@sduf.se
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Program 
 
Fredag 8 november  
 
16.30  Samling i Vänersborgs tågstation för dem som ankommer med tåg. SDUF-minibuss hämtar er 
ca 17 Ankomst i Hehrne för dem som åker med egna minibussar/hybilar   
17.00-18.00 Incheckning i Hehrne 
18.00  Middag 
19.00  Ice-breaking 
20.00 Påverkanstorget – tid för att ställa frågor inför imorgon 

Resten av kvällen fritt inkl. kvällsfika 21.00  
Möjlighet till badtunna finns fr o m 20.30 
 

Lördag 9 november 
 
07.00  Frukost öppnar 
08.30  Samling ute för att hissa upp SDUF:s flagga och SDUF:s sång  
08.45  I konferenslokalen: Gå genom hur förbundsstämman fungerar 
 Förbundsstämman öppnar 
09.45  Fika 
10.10 Förbundsstämman fortsätter 
12.00 Gruppfoto! 
  Lunch 
13.00 Förbundsstämman fortsätter 
14.45  Fika 
15.10  Förbundsstämman fortsätter 
16.00 Vila, fri tid   
17.00  Aktivitet utomhus 
18.30  Middag 
20.30  Handbojor 2019 – tillkännagivande  

Resten av kvällen fritt inkl. kvällsfika 21.00 
 
Söndag 10 november 
 
07.00 Frukost öppnar  
08.30  Tid för fri diskussion med ungdomsklubbarna och elevråden 

Förbundsstämman fortsätter 
09.45  Fika 
10.15  Förbundsstämman fortsätter 
11.15  Förbundsstämmans avslutning, avtackning och utvärdering 
11.45  Samling ute för att hissa ner SDUF:s flagga 
12.00  Lunch 
13.00 Avfärd från Hehrne för dem med minibussar/hyrbilar 
13.03 Kollektivtrafikbuss från hållplatsen Restad Gård för dem som ska ta tåget hem 
13.25 Ankomst i Vänersborg tågstation, för tåg hem   
 
Med reservation för ändringar 
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Deltagarlista  

 

Ali Abdi Maxamed   Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU) 

Shir Husseini Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU) 

Artur Kuczynski   Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU) 

Jiro Sowell   Norrlands Ungdomsklubb (NU) 

Indra Granquist  Norrlands Ungdomsklubb (NU)    

Rebecca Jonsson  Ungdomsföreningen Viljan (UF Viljan, Vänersborg)  

Lina Sillanpää  Ungdomsföreningen Viljan (UF Viljan, Vänersborg) 

Daniil Solozhenitsin  Ungdomsföreningen Viljan (UF Viljan, Vänersborg) 

Martina Kvist   Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) 

Hanna Pettersson  Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) 

Julius Gasslander  Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) 

David Farkas   Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) 

David Öhman  Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) 

Thilini Fernando  Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) 

Nikolaj Olvhöj Kirkegaard  Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) 

Ville Wiktorsson  Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) 

Niclas Mauritzson Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)/kandidat t förbundsstyrelsen 

Calina Sayapina Elevråd Vänerskolan  

Samir Neziri Elevråd Vänerskolan    

Juni Sowell   Kandidat till förbundsstyrelsen 

Abdifatah (Abdi) Mohamed Ahmed  Kandidat till förbundsstyrelsen 

Kalle Löfgren   Kandidat till förbundsstyrelsen 

Göran Alfredsson  Förslag till stämmoordförande 

Jonna Sjögren  Förslag till stämmosekreterare 

Fredrik Lundgren  Dövblind Ungdom (DBU) 

Lolo Danielsson  Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

Emma Tietze   Danske Døves Ungdomsforbund (DDU)   

Nora Duggan   Förbundsstyrelsen, ordförande 

Stine Venseth  Förbundsstyrelsen 

Viktor Jäderlund  Förbundsstyrelsen 

Pia Johnsson-Sederholm  Förbundsstyrelsen 

Mathilde Strante Worseck  Förbundsstyrelsen 

Fannie Borgman  Förbundsstyrelsen 

Jessica Madan   Förbundsstyrelsen  

Glenn Aronsson  Valberedningen, sammankallande  

Johanna Söderström   Förbundskansliet, generalsekreterare  

Åsa Gustavsson  Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk (BOUJT) 

Olivia Renner Balkstam   Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk (BOUJT) och  

volontär 
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Förbundsstämmobegrepp 

 
Ajournera 
 

Avbryta och skjuta upp stämman för en tid, t ex över natten, för att fortsätta senare.  

Ansvarsfrihet 
 

Stämman godkänner styrelsens arbete under årets gång. Det innebär att ombuden tycker att 
styrelsen har arbetat korrekt och att de kan lägga året bakom sig.  
Om ombuden tycker att styrelsen inte har skött sig och gjort grova fel, som t ex att inte sköta 
ekonomin på ett bra sätt eller tagit andra felaktiga beslut, så kan ombuden välja att inte 
bevilja ansvarsfrihet till en person eller flera inom styrelsen. Detta är en stark markering. 

Arbetsordning Visar vilka regler som gäller under stämman. Stämman beslutar om detta i början av 
stämman.  

Avslag 
 

När stämman röstar nej till något. Motsatsen till bifall. 

Beslut Beslut fattas genom att ombuden röstar, grunden är en röst per ombud men själva 
genomförandet av röstningen kan se olika ut. Besluten på stämman fattas i första hand 
genom att ombuden håller upp sina gröna röstkort. Om ett ombud begär votering, räknas 
rösterna istället. Även en sluten omröstning kan begäras.  

Bifall  
 

När stämman säger ja till något. Motsatsen till avslag.   

Bordläggning Skjuta upp en fråga eller ett beslut till en senare tidpunkt, t ex om man behöver ta reda på 
mer fakta innan man kan gå till beslut. 

Budget Plan för beräknade intäkter och kostnader.  
 

Dagordning 
 

En lista med punkter som ska behandlas av stämman. Dagordningen för stämman fastställs av 
ombuden i början av stämman, men i vilken ordning frågorna behandlas kan ändras under 
stämmans gång. 

Diskussion eller 
debatt 

Då är ordet fritt och det skrivs inte ner i stämmoprotokollet. Först när man kommit fram till 
beslut så noteras det i stämmoprotokollet.  

Ekonomisk 
berättelse 

Styrelsens redogörelse för förbundets ekonomi under det förgående året.  

Enkel majoritet Mer än hälften av rösterna.  
 

Frågestation Under Påverkanstorget där diskussioner, frågor och kommentarer till alla stämmohandlingar 
lämnas innan stämman startar. Diskussionerna leds av representant från styrelsen, 
valberedningen eller kansliet. 

Fyllnadsval Val av ersättare för en som lämnat sitt uppdrag i förtid. 
 

Förvaltnings- 
berättelse 

En översikt över utvecklingar av förbundets verksamhet, ställning och resultat.  

Förslagsrätt Ombud, förbundsstyrelsen, revisorer och elevrådsrepresentanter har rätt att lämna förslag 
under stämman. 

Justerare 
 

Person som väljs att i efterhand kontrollera att stämmoprotokollet stämmer.  

Kandidatur  När en föreslagen person bekräftat att hen ställer upp till val, innebär det att han eller hon 
kandiderar. Endast personer som bekräftat att de vill bli valda, kan bli valda.   
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Kvalificerad 
majoritet 

Större majoritet än enkel majoritet, exempelvis 2/3 som krävs för stadgeändring.  

Motkandidat Ombud kan lämna in nominering på motkandidat till valberedningen om ombudet inte tycker 
valberedningens förslag är bra. Det är endast ungdomsklubbar som via ombud som kan lämna 
in motkandidatsförslag.   

Motion 
 

Förslag från ungdomsklubbarna, som skickas in minst två månader i förväg.  

Nominering 
 

Förslag på kandidater till en post eller ett uppdrag, t ex styrelseledamot. Nomineringar lämnas 
till valberedningen senast kl 22.00 kvällen innan stämmans start.  

Ombud 
 

Representant från ungdomsklubb som deltar på stämman och har rösträtt. 

Ordningsfråga Synpunkter på hur en punkt behandlas. Det kan vara att man begär streck i diskussionerna, att 
något är rörigt eller att det är akut kvavt i rummet och ett fönster behöver öppnas. En 
ordningsfråga bryter talarlistan och får gå före.  

Permission Om ett ombud inte kan närvara vid viss del av stämmoförhandlingarna måste denne be 
permission, till stämmoordförande. Stämmoordförande kan sedan avslå eller bevilja om det. 
Alla ändringar angående ombud noteras i stämmoprotokollet.  

Proposition 
 

Förslag från förbundsstyrelsen eller valberedningen som lämnas in en månad i förväg. 

Protokoll 
 

Anteckningar med alla beslut som fattats under stämman, som stämmosekreteraren skriver i 
och som kontrolleras av justerarna. 

Replik Om man blivit personligen angripen av någon under en debatt så kan stämmoordförande 
bevilja en kort replik. Då får man gå före talarlistan. Används bara för att förklara sig. 

Reservation Om ett ombud vill ta avstånd från ett fattat beslut kan man få det fört till protokollet. Detta är 
en stark markering.  

Revisorsberättelse 
 

Revisorns rapport efter granskning.  

Röstlängd Antalet personer (ombud) som får rösta under stämman. 
 

Rösträknare 
 

Räknar rösterna vid votering. Är oftast samma personer som justerare. 

Sakupplysning Om någon har fel information i en diskussion kan talarlistan brytas och ge utrymme åt någon 
att lämna en sakupplysning. Sakupplysningen ska inte innehålla någon åsikt utan bara fakta. 

Sluten omröstning Omröstning med hjälp av lappar som t ex samlas i en låda, i syftet att vara anonym. Det räcker 
med att ett enda ombud begär sluten omröstning. 

Stadgar En organisations ”lagbok” som beskriver hur den ska fungera, när förbundsstämmor ska 
hållas, hur styrelsen ser ut med mera.  

Streck i debatten 
 

Man avslutar en debatt genom att inte låta fler personer sätta upp sig på talarlistan, efter att 
ha frågat en gång vilka som vill tala. Sen fortsätter man till nästa punkt.  

Stämmo-
ordförande 

Den person som leder stämman och ska vara neutral och inte ha egna åsikter eller rösträtt. 
Inte samma person/funktion som förbundsordförande. 

Stämmo-
sekreterare 

Den person som skriver stämmoprotokoll och hjälper stämmoordförande under stämman. 

Talarlista Lista där stämmoordförande skriver upp vilka som har begärt ordet. Sedan fördelas ordet i 
turordning.  

Verksamhets- 
berättelse 

Styrelsens redogörelse för förbundets verksamhet under det förgående året. 

Verksamhets- 
plan 

Styrelsens förslag på hur organisationens verksamhet ska drivas för det kommande året. 
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Votering 
 

Omröstning, där rösträknare räknar antalet röster när ombuden håller upp sina röstkort. 
Votering begärs om det ser jämnt ut och om stämmoordförande inte kan se enkel eller 
kvalificerad majoritet direkt. 

Yttranderätt 
 

Person som får säga något under stämmans diskussioner, dock ej förslag som i förslagsrätt. 

Årsredovisning Samlat dokument med organisationens ekonomiska berättelse, förvaltningsberättelse och 
revisorberättelse.  

Övriga frågor 
 

Dagordningspunkt då nya frågor tas upp. Inga beslut kan fattas på den här punkten. 
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Dagordning 

 
§ 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 Nya ungdomsklubbar 
 

§ 14 Behandling av propositioner  
 

§ 15 Behandling av motioner  
 

§ 16 Fastställande av förbundsstyrelsens arvode  
 

§ 17 Fastställande av valberedningens arvode  
 

§ 18 Fastställande av förbundsavgift 
 

§ 19 Fastställande av deltagandeavgift för nästa förbundsstämma  
 

§ 20 Godkännande av årets budget och verksamhetsplan  
 

§ 21 Val av förbundsordförande  
 

§ 22 Val av antal ledamöter  
 

§ 23 Val av styrelsens ledamöter  
 

§ 24 Val av revisor samt revisorssuppleant  
 

§ 25 Val av valberedning  
 

§ 26 Förbundsstämmans avslutande 
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Arbetsordning för förbundsstämmor 

 

En arbetsordning visar vad som gäller under Sveriges Dövas Ungdomsförbunds förbundsstämmor. Syftet 

med att på förhand bestämma vilka regler som gäller är att skapa trygghet, minska risken för missförstånd, 

konflikter och långa diskussioner om tillvägagångssätt. Arbetsordningen antas av stämman under § 8 i 

stämmodagordningen.  

 

Påverkanstorget före stämmans start 

Alla motioner och propositioner, årsredovisning och revisorberättelse, verksamhetsberättelse och 

verksamhets- och budgetplan samt valberedningens förslag är fördelade på olika frågestationer under 

Påverkanstorget kvällen innan stämmans start. 

Vid respektive station finns de handlingar som ska behandlas på papper att bläddra i.  

På stationerna förs diskussioner som leds av representant från styrelsen, valberedningen eller kansliet. Alla 

stämmodeltagare har rätt att diskutera eller ställa frågor vid stationerna.  

 

Kommentarer på stämmohandlingarna 

För att få mer tidsutrymme för behandling av motioner och propositioner behandlas mindre fel såsom 

grammatiska fel, stavfel eller små summeringsfel i alla stämmohandlingar inte under stämman. Ombud får 

gärna lämna sådana synpunkter i förväg via e-mail till kansli@sduf.se alternativt lämna dessa till respektive 

frågestation under Påverkanstorget. De småfelen noteras och korrigeras efter stämman. 

Handlar det om faktafel eller att det saknas väsentliga uppgifter tas frågan upp under behandling av aktuell 

punkt under stämman. Det underlättar för stämmans arbete om sådana synpunkter lämnas i förväg så att 

felet eventuellt kan rättas rätt i förväg.  

Större och nya idéer och förslag på SDUF:s arbete som motsvarar en motion kan inte lämnas in under 

Påverkanstorget. 

 

Diskussionsordning under stämman  

Stämman behandlar ärenden enligt dagordningen, om stämman inte beslutar något annat.  

Yttrande- och förslagsrätt 

 Ombud har rätt att rösta, lämna förslag och göra andra yttranden. 

 Förbundsstyrelse, valberedning revisorer och elevrådsrepresentanter har rätt att lämna förslag. 

 Yttranderätt har förbundsstyrelsens ledamöter, förbundets anställda, elevråds- och andra 

representanter. Därutöver kan stämman besluta om yttranderätt för annan person.   

 

mailto:kansli@sduf.se
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Att begära ordet 

Man begär ordet genom att räcka upp en hand. Stämmoordförande håller reda på vems tur det är 

att tala genom att upprätta en talarlista. 

Ordningsfrågor, som begäran om paus, fråga om beslutsordning eller andra praktiska saker som rör 

stämman, begär man genom att räcka upp det gula kortet. Ordningsfråga bryter talarlistan.  

Streck i talarlistan 

När streck i debatten är begärd, frågar stämmoordföranden stämman om man kan besluta så. Om 

stämman säger ja, frågar ordföranden om någon fler vill anmäla sig som talare innan ordföranden 

sätter streck i talarlistan. 

Sakupplysning 

Om det är någon information som behövs för den fortsatta diskussionen eller om någon säger ett 

faktafel kan sakupplysning begäras. Talarlistan bryts då tillfälligt och ombud eller annan person med 

yttranderätt får möjlighet att framföra korrekt information. En sakupplysning får inte användas för 

att framföra åsikter eller yrkanden. Efter framförd sakupplysning återgår man till den tidigare 

talarlistan. En sakupplysning kan t.ex. vara ”SDUF grundades 1966, inte 1977 som någon sa”, men 

detta bör användas sparsamt och endast då rättelsen är av yttersta vikt för debatten.  

Talartiden 

Talartiden för debattinlägg är högst tre (3) minuter.  

Repliktiden 

Repliktiden är högst två (2) minuter. 

Reservationer 

Alla reservationer, dvs. om man har en invändning mot det som beslutats, lämnas med 

teckenspråksfilm eller skriftligt till stämmoordförande eller –sekreterare samma dag som beslutet. 

Reserverar sig gör det ombud som vill att det ska stå i stämmoprotokollet att denne har en annan 

uppfattning än det som beslutats. Reservation fritar ombudet från ansvar för beslutet.  

 

Beslutprocess 

Stämmoordförande frågar inför varje dagordningspunkt om stämman kan gå till beslut. Ifall någon 

tycker att ett lagt förslag är oklart säger personen det till ordförande. Den som har lagt förslaget får 

då chansen att förtydliga vad han eller hon menar.  

 

Nomineringar och val till stämman 

För val av personer som sker på stämman går nomineringstiden ut fredagen den 8 november kl 22.00. 

Förslagen ska vara skriftliga med godkännande av motkandidaten via teckenspråksfilm eller underskrift och 

ska lämnas in till valberedningen innan nomineringstiden gått ut. Efter att nomineringstiden gått ut kan inga 

nya namn föreslås.  
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Under stämman kommer det att avsättas tid för presentation av alla kandidater till de valbara 

förtroendeposterna. Valberedningen inleder med en kort presentation av sina förslag av kandidater och 

därefter följer en kort presentation av eventuella motkandidater. Presentation av kandidater eller 

motkandidater görs antingen av kandidaten själv, via film eller av någon annan stämmodeltagare. När alla 

kandidater är presenterade genomförs röstningen.  

Vid personval är det sluten omröstning om något ombud begär det. På en valsedel får det max stå så många 

namn som det antal personer som ska väljas. Står det fler namn på valsedeln är den ogiltig.  

 

Omröstningar i stämman 

Varje ombud har en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåtet.  

För alla beslut utom stadgeändring gäller enkel majoritet, dvs. hälften av totala antalet röster. Om 

röstantalen blir lika, tas frågan upp igen för diskussion och omröstning. Om det fortfarande blir jämnt avgörs 

frågan med lottning. 

Vid personval är den person vald som får fler än hälften av ombudens röster. Om flera personer är förslagna 

och ingen har fått fler än hälften av rösterna, sker en ny omröstning. Den som då får minsta antalet röster 

förlorar. Om det behövs, så görs nya omröstningar tills någon fått mer än hälften av rösterna. Om röstetalet 

blir lika drar man lott. 

Vid beslut om stadgeändring krävs två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna.  

 

Permission från stämman  

Ombud som önskar avvika från stämman under längre tid ska begära permission hos stämmoordförande. 

Tidpunkten för önskad permission ska anges. Permission beviljas endast av stämmordoförande.  

Om ombudet behöver avvika för hela resterande tiden av stämman kan ersättare träda in enligt fullmakt 

från ungdomsklubben som lämnas till SDUF. 

Alla förändringar när det gäller ombud meddelas stämman och skrivs in i stämmoprotokollet.  

 

Stämmoprotokoll  

Stämman väljer stämmosekreterare som skriver stämmoprotokoll och justerare som kontrollerar om 

protokollet är riktigt.  

 

Offentlighet under stämmans gång 

Stämmans förhandlingar ör offentliga såvida inte stämman beslutar om annat.  

Hela stämmoscenen videofilmas för livesändning och endast under pågående stämma, dvs. det arkiveras 

inte till framtiden.  
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Vid begäran av ordet ska ombudet gå fram till scenen där kameran är riktad. Ombudet ska stå så att det syns 

tydligt i kamerabilden.  

 

Förbundsstämman föreslås besluta 

att ovanstående arbetsordning gäller för SDUF:s förbundsstämma 2019. 
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Nya ungdomsklubbar 

 

 
Ansökan om att bli en SDUF-ansluten ungdomsklubb  
 

 

Förening 

Spelis 

 

Bilaga 

Spelis stadgar  

 

Bakgrund 

Föreningen Spelis som är belägen i Malmö, ansöker härmed att ansluta föreningen till Sveriges Dövas 

Ungdomsförbund – SDUF. Detta på grund av att antalet ungdomsklubbar för döva och hörselskadade runtom 

i Sverige håller på minskas. 

Föreningen bildades 11 september 2015 och har haft runt 70 träffar/verksamheter sen starten, flera 

spelrelaterade men också ”vanliga” icke-spelrelaterade aktiviteter. Föreningen har haft runt 15–20 

medlemmar varje år. Dessa medlemmar har vi i föreningen själva jagat och samlat in. Vi har länge tittat på 

olika lösningar för att ha en ungdomsverksamhet i Skåne, främst i Malmö. 

Så vår styrelse beslutade att formellt göra föreningen Spelis till en ungdomsklubb och ansluten till SDUF samt 

Sverok (en annan riksorganisation) också. Vi har kollat upp om det går att vara ansluten till två riks-

organisationer samtidigt, och det går bra. Dock kan man vara statsbidragsgrundande från bara en och vi 

valde SDUF.  

De medlemmar som varit med från starten är nästan alla över 25-30 år gamla. Så vi kommer ändra vårt 

system lite och de äldre medlemmarna kommer fortsätta vara medlemmar. Men de blir kallade för ”Spelis 

veteraner”. Dessa ”veteraner” kommer inte vara bidragsgrundande, bara medlemmar i åldern 6-25 år som 

kan vara det. Vi har minst 5 medlemmar i åldern 6-25 år för 2019, enligt kriterierna i SDUF:s stadgar. 

Tanken är att efter anslutningen till SDUF så kommer Spelis också vara ansluten till Malmö Dövas Förening, 

men välkomnar barn och ungdomar från andra skånska dövföreningar, precis på samma sätt som alla andra 

ungdomsklubbar runt om i Sverige. Vi tänker ha vår huvudverksamhet i Malmö Dövas Förenings lokaler 

framöver istället för i Spelens Hus som vi har i dag. 
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Yrkande 

Spelis yrkar på att Sveriges Dövas Ungdomsförbund tar emot vår förening med öppna armar och låter oss bli 

ansluten till SDUF. Vi anser att vår förening kan bidra med mycket till SDUF samt att vi kan få en del nyttigt 

stöd från SDUF. 

 

Svar från förbundsstyrelsen  

Vi välkomnar Spelis varmt. Vi har sett Spelis medlemslista 2019 och deras stadgar och anser att Spelis 

uppfyller alla kriterier enligt SDUF:s stadgar och medlemssystem och rekommenderar därför att Spelis blir 

en ansluten ungdomsklubb från och med 1 januari 2020.   

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att bifalla Spelis ansökan.  
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Propositioner 
 
 
Proposition 1                        Uppdatera SDUF:s valberednings arbetsordning  
 
 
Proposition 2 Stadgeändring: Tillämpa kalenderår för valbar till 

förbundsstyrelse       
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Proposition 1: Uppdatera SDUF:s val-
berednings arbetsordning    
 

Bilaga 

SDUF VB arbetsordning 2018  

 

Bakgrund 

Vi i förbundsstyrelsen tittar ständigt på hur man kan förbättra arbetsstrukturen i SDUF och ser i samråd med 

SDUF:s valberedning att man kan utveckla och förtydliga ett par saker i SDUF:s valberednings arbetsordning, 

så att arbetet och strukturen framöver blir ännu bättre för SDUF:s valberedning, ungdomsklubbar och alla 

medlemmar.  

Vi föreslår därför dessa tre ändringar i SDUF:s valberednings arbetsordning:  

Tillägg 1:  Valberedningen ska informera tillsammans med kallelsens utskick 3 månader i förväg vilka i 

förbundsstyrelsen som ska sluta eller stanna. Just nu har valberedningen ingen skyldighet att 

informera om det förrän med stämmohandlingarnas utskick, som är bara 1 månad före 

förbundsstämman. Enligt stadgarna och nuvarande VB arbetsordning ska namnförslag till 

kandidater lämnas in senast 2 månader innan förbundsstämman, vilket blir i fel tidsordning när 

information om vakanta platser kommer till ungdomsklubbarnas kännedom först vid 

stämmohandlingarna 1 månad innan.  

 Nu för denna förbundsstämma 2019 gjorde valberedningen så, det vill säga informerade om 

vilka i styrelsen som skulle sluta eller stanna kvar redan med kallelsen i 3 månader i förväg. Det 

tror vi kan underlätta ungdomsklubbarna och medlemmarnas arbete med att föreslå bra namn 

till kandidater i god tid innan valberedningens deadline 2 månader innan förbundsstämman. 

Därefter tillkännager valberedningen alla kandidater tillsammans med stämmohandlingarna 1 

månad innan som vanligt.  

Förslag på formulering som tillägg till arbetsordningen högst upp i § 4: ”Lokal 

ungdomsorganisation skall tillsammans med förbundsstämmans kallelse få kännedom om vilka 

i förbundsstyrelsen som stannar eller avgår.” 

 

Tillägg 2:  Valberedningen ska informera tillsammans med stämmohandlingarnas utskick 1 månad innan 

förbundsstämman vilka som ska stanna respektive sluta i valberedningen. Som det ser ut idag 

så har valberedningen ingen skyldighet att informera om det förrän på plats under 

förbundsstämman, vilket kan göra det otydligt för ungdomsklubbarna och att de blir dåligt 

förberedda med kandidatförslag till nästa valberedning. Dock behövs med denna ändring inga 

färdiga namnförslag redan i stämmohandlingarna. 
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Förslag på formulering som tillägg till arbetsordningen längst ned i § 6: ”Valberedningen ska 

också tillsammans med stämmohandlingarna informera om vilka som stannar respektive slutar 

i nuvarande valberedningen.” 

 

Tillägg 3: Valberedningen ska på plats under förbundsstämman ha förslag på namn till nästa 

valberedning, även om ungdomsklubbarna också kan fundera i förväg och lämna förslag på 

namn på plats. Vi tror att förberedelser av denna typ leder till mindre stress och val av 

valberedning sker i lugn och ro och känns bra för alla. Flera andra föreningar och organisationer 

gör så på det här sättet.   

Förslag på formulering som tillägg till arbetsordningen längst ned i § 6: ”Valberedningen ska 

på plats under förbundsstämman lämna förslag på namn till nästa valberedning.” 

 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 
 
att tillägga denna formulering till arbetsordningen högst upp i § 4 ”Lokal ungdomsorganisation 

skall tillsammans med förbundsstämmans kallelse få kännedom om vilka i förbundsstyrelsen 

som stannar eller avgår.” 

att  tillägga denna formulering till arbetsordningen längst ned i § 6 ”Valberedningen ska också 

tillsammans med stämmohandlingarna informera om vilka som stannar respektive slutar i 

nuvarande valberedningen.” 

att  tillägga denna formulering till arbetsordningen längst ned i § 6 ”Valberedningen ska också 

tillsammans med stämmohandlingarna informera om vilka som stannar respektive slutar i 

nuvarande valberedningen.” 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att bifalla propositionen i sin helhet.  
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Proposition 2: Stadgeändring: Tillämpa 

kalenderår för valbar till förbunds-

styrelse       

 

Bilaga 

SDUF:s stadgar 2018  

 

Bakgrund 

Eftersom alla våra medlemmar har födelsedagar olika dagar under hela året kan det tyckas vara orättvist att 

inte kunna bli invald i höstens förbundsstämma bara för en har födelsedag sent på året eller fyller tidigt på 

året. Enligt nuvarande stadgar om medlemskap i § 5 mom 1 gäller kalenderår för medlemskap hos SDUF, där 

en kan vara medlem från det år en fyller 6 år till det år en fyller 31.  

Däremot så står det i stadgarna för förbundsstyrelsen § 10 mom 2, att valbar person följer dagen en fyller 

år. Här önskar vi istället tillämpa kalenderår, för att det både ska bli mer rättvist och så att det blir i enlighet 

med stadgarna för medlemskap. Delen för ordförande, vice ordförande och ekonomiansvarig lämnas orörd 

då det handlar om myndighetsålder.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 
 
att  ändra § 10 mom 2 från:  

"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." 

 

till 

"Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och fyra ledamöter eller sex ledamöter. 

Valbar är den person som är medlem och som har erlagt fastställd medlemsavgift samt under 

kalenderåret fyller minst 16 år men inte mer än 30. För ordförande, vice ordförande och 

ekonomiansvarig gäller 18 år. Förbundsstyrelsen skall till majoriteten vara döva." 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att bifalla propositionen i sin helhet.  



 

21 
 

Motioner  

 
 

 
Motion 1   Bevaka SVT Teckenspråk  

 

Motion 2   Lobbyarbete för textning 

 

Motion 3   Teater eller filmläger för 18–30 

 

Motion 4   Information på sociala medier 

 

Motion 5   Stöd ungdomsklubbarna 
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Motion 1: Bevaka SVT Teckenspråk 
 

Motionär 

Stockholms Dövas Ungdomsråd  
 

Bakgrund 

SDUR upplever att SVT Teckenspråks programutbud de sista åren inte är lika attraktivt längre för SDUR:s 

medlemmar mellan 15–30 år. Kultur i alla former är otroligt viktigt att bevara, särskilt i detta fall med SVT 

Teckenspråk då många program fortfarande än idag inte är textade, därför är det viktigt att kunna få vår dos 

av teckenspråkiga program på våra villkor.  

 

SDUR upplever att många av SVT Teckenspråks program idag berättar hur döva har det och att det ofta tas 

upp om alla problem i samhället döva får genomlida istället för att lyfta upp hur fantastiskt det är att vara 

döv, bland annat.  

 

Yrkande 

att SDUF ska tillsammans med SDR bevaka SVT Teckenspråk och se till att de program de sänder 

ska vara attraktiva igen.  

 

 

Svar från förbundsstyrelsen 

Vi instämmer att kultur i alla former är otroligt viktigt att bevara och programutbudet på teckenspråk kan bli 

ännu bättre. Vi ser till att prioritera det i vårt intressepolitiska arbete under 2020. Vi tar gärna löpande emot 

specifika synpunkter, önskemål och idéer från medlemmarna.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att bifalla motionen.  
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Motion 2: Lobbyarbete för textning 

 
Motionär 

Stockholms Dövas Ungdomsråd  

 

Bakgrund 

Många TV-program är fortfarande idag inte textade trots tillsägelser i flera år. Oftast får vi höra ursäkter från 

TV-bolagen, att teknologin just nu inte finns för att kunna erbjuda döva och hörselskadade textning men att 

de jobbar på det. Det får räcka med ursäkter från TV-bolagen. Det är dags att ta tag i problemet på riktigt.  

 

Yrkande 

att SDUF ska prioritera det intressepolitiska arbetet för att tillgodose textning på TV-program 

tillsammans med SDR.   

 

 

Svar från förbundsstyrelsen 

Full tillgänglighet för döva och hörselskadade är mycket viktigt för vår fulla delaktighet i samhället. Vi anser 

dock att denna motion om textning är en fråga som rör alla åldrar och passar därför vårt moderförbund 

SDR:s arbete bättre. SDR arbetar ständigt tillsammans med andra stora hörselorganisationer med 

tillgänglighetsfrågor såsom textning. Vi som ungdomsorganisation kan lägga våra resurser på andra frågor, 

t.ex. programutbudet på teckenspråk för barn och ungdomar. 

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen.  
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Motion 3: Teater eller filmläger för 18–

30 
 

Motionär 

Stockholms Dövas Ungdomsråd  

 

Bakgrund 

Denna fråga dyker upp nästan varje förbundsstämma och vi är glada att SDUF till sist genomförde ett läger 

för 18–30, något som vi ungdomsklubbar har efterfrågat länge. Dock så var intresset inte lika stort som vi 

trodde, men nu vet vi i alla fall.  

 

SDUR funderar därför på att skifta fokus från ett läger där man kan vara barn på nytt till att istället arrangera 

ett läger i samband vad som är aktuellt just nu med ett koncentrerat innehåll.  SDUR vill därför att SDUF ska 

prova igen med ett nytt läger för 18–30, med ett inriktat innehåll till exempel ett teater/filmläger där man 

lär sig hur man filmar/klipper/agerar framför rutan. 

  

Yrkande 

att SDUF ska ordna ett teater/filmläger för 18–30.   

 

Svar från förbundsstyrelsen 

SDUF har en permanent arbetsgrupp Lägergruppen, som består av SDUF-medlemmar som planerar och 

arrangerar läger för döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldern 6-12 år, 13-17 år och 18-30 år. 

Lägergruppen ser till att bevaka och sondera intresset bland medlemmarna och fånga upp önskemål till 

framtida läger. För 2020 kommer det att bli en Ridweekend för 18-30 år, då tydliga och många önskemål 

från medlemmarna har inkommit om det.  

Vi anser att Lägergruppen inte ska köra igång med ett teater/filmläger direkt, utan de ska först känna av hur 

intresset ser ut innan de bestämmer tema för 18-30 år-läger för 2021. De avser dock att alltid varje år ordna 

något för åldersgruppen 18-30 år i Sverige med olika teman.  

Vi i styrelsen ger Lägergruppen i uppdrag att känna av med medlemmarna vad de vill ha för tema för 18-30 

årslägret för 2021.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen.  
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Motion 4: Information på sociala 

medier 
 

Motionär 

Stockholms Dövas Ungdomsråd  

 

Bakgrund 

SDUR har nämnt detta i en motion under en tidigare förbundsstämma och vill återigen ta upp detta igen. 

SDUF måste bli mycket bättre på och kommunicera utåt på sociala medier, vara mer häftigare och sköna att 

titta på. SDUF:s film inför denna förbundsstämma tillsammans med Nora och Fannie är något vi gärna vill se 

mer av. För exempel, titta på det danska dövungdomsförbundets filmer, alltid roliga att titta på och samtidigt 

informativa. 

 

Yrkande 

att SDUF ska se över hur informationsvideorna kan bli bättre.   

 

 

Svar från förbundsstyrelsen 

Sociala medier är idag kraftfulla verktyg för att nå barn och ungdomar. Vi har den senaste tiden med glädje 

tagit emot många bra idéer och tips och blivit ännu bättre med roliga, häftiga men ändå informativa videor 

i vår Facebook, Instagram och hemsida och avser att fortsätta med den processen. Sociala medier är något 

vi prioriterar högt i vår kommunikation utåt som barn- och ungdomsorganisation.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse motionen besvarad.  

 

 

 



 

26 
 

Motion 5: Stöd ungdomsklubbarna 
 

Motionär 

Stockholms Dövas Ungdomsråd  

 

Bakgrund 

Utvecklingen av ungdomsklubbarna i Sverige är väldigt oroväckande och alarmerande. Många ungdoms-

klubbar är just nu vilande och de kvarstående aktiva ungdomsklubbarna har stora problem med att hitta 

kandidater till sina styrelser. Även dövskolorna skickar inte längre sina elevrådsrepresentanter till SDUF:s 

förbundsstämmor, något som var brukligt förut. 

 

Det är ett väldigt allvarligt läge vi befinner oss i, föreningslivet känns inte lika roligt längre vilket är en fel bild.  

 

Yrkande 

att SDUF ska se över problemet och komma på en lösning hur man ska locka de yngre och alla 

nyfikna till föreningslivet.    

 

 
Svar från förbundsstyrelsen 

Vi instämmer i att samhällsutvecklingen idag är allvarlig för föreningslivet och inte bara för SDUF utan för 

många andra föreningar också både på riks- och lokalnivå. Det är otroligt viktigt att vi, både som SDUF och 

ungdomsklubbar, ska finnas kvar för att bevara och kämpa för döva och hörselskadade barn och ungdomars 

rätt till bland annat mötesplatser på sina egna villkor.   

Det här är en ständig och pågående process för oss, både på kort och lång sikt. Vi håller till exempel på nu 

och ser över ungdomsklubbskonferensens syfte och funktion, med främsta syftet att se hur samarbetet 

mellan SDUF och ungdomsklubbar kan förbättras och därmed också öka medlemmarnas intresse för 

föreningsliv.  

Vi vet att intresset för föreningslivet ofta börjar redan i elevrådet i grundskolan och vi ser därför också över 

arbetet för bättre kommunikation med skolornas elevråd, med hjälp av de lokala ungdomsklubbarna. Vi har 

nu på sistone börjat föreläsa i SPSM:s årliga elevrådsutbildningsdag vilket vi tror är otroligt viktigt, att vi syns 

och får en relation med elevråden. Vi lobbar även inom SPSM med att skolorna ska ha mer Dövstudier 

inklusive föreningslivskunskap för eleverna redan i grundskolan.   

Vi har börjat med regelbundna och fullt teckenspråkiga styrelseutbildningar för nybörjare och ”Engagera 

Dig!” för mer erfarna i samarbete med Västanviks folkhögskola, Sveriges Dövas Riksförbund – SDR och 

Svenska Dövidrottsförbundet – SDI och avser att fortsätta med dem. Vi har med försiktig 

optimism märkt att deltagarna i kurserna ofta sedan kommer in på styrelser på riksnivå eller 
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engagerar sig på ett eller annat sätt.  Förutom kurserna tror vi också på att roliga aktiviteter och läger med 

lägerledare som förebilder planterar föreningslivsfrön hos barn och ungdomar utan att de själva tänker på 

det. Därför fortsätter vi satsa mycket på läger med riktigt bra lägerledare. 

Angående elevrådsrepresentanternas närvaro under förbundsstämman, så är ett av våra förslag att helt 

slopa förbundsavgiften på 700 kr per elevrådsrepresentant, vilket kan hittas under dagordningspunkten ”§19 

Fastställande av deltagandeavgift för nästa förbundsstämma”.  

Slutligen så tror vi att sociala medier också kan hjälpa till att ge en positiv bild av SDUF och föreningslivet för 

de nyfikna och därför fortsätter vi prioritera arbetet med sociala medier med ännu bättre och roligare videor.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse motionen besvarad.  
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Förbundsstyrelsens arvode  
 
 
 
Under 2019 har förbundsstyrelsen haft ett basbelopp på 90 000 kr inklusive arbetsavgifter som fördelas på 
egen hand inom styrelsen. 
 
 
Valberedningen föreslår stämman 
 
att  hålla det oförändrat och ha samma belopp på 90 000 kr inklusive arbetsgivaravgifter som 

fördelas på egen hand inom styrelsen under 2020.  
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Valberedningens arvode  
 
 
 
Under 2019 har valberedningen haft ett basbelopp på 20 500 kr inklusive arbetsavgifter som fördelas på 
egen hand inom Valberedningen. 
 
 
 
Valberedningen föreslår stämman 
 
att  hålla det oförändrat och ha samma belopp på 20 500 kr inklusive arbetsgivaravgifter som 

fördelas på egen hand inom valberedningen under 2020. 
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Förbundsavgift 
 
 
I många år har förbundet haft förbundsavgift på symboliska 1 krona per medlem.  
 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår stämman 
 
att hålla det oförändrat med 1 krona per medlem under 2020.  
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Deltagandeavgift för nästa förbunds-
stämma  
 

 
I många år har förbundsstämman haft deltagaravgift på 700 kr per både ungdomsklubbsombud och 
elevrådsrepresentant. Förbundsstyrelsen anser att summan kan kännas skrämmande för skolorna och 
föreslår därför att avgiften slopas helt för elevrådsrepresentanter. 
 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår stämman 
 
att behålla 700 kr per ungdomsklubbsombud för 2020 och att det blir gratis för elevråds-

representanter. 
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Valberedningens förslag för 2019-2020 
 

 
Förbundsstyrelse 
 
Ordförande ett år  Juni Sowell  (nyval) 
 
Ledamöter två år  Niclas Mauritzson (nyval) 
                                                           Abdi Mohamed (nyval) 

Kalle Löfgren  (nyval) 
                                                              
Fannie Borgman, Pia Johnsson-Sederholm och Jessica Madan har ett år kvar. 
                         
Revisorer 
 
Auktoriserad revisor ett år  Hanna Rexhammar (omval)  

från Deskjockeys Revision KB 
 
Förtroendevald revisor ett år Daniel Littorin (nyval) 
 
Förtroendevald revisorssuppleant  Nicholas Winberg (omval) 
ett år 
 
Nästa valberedning 
 
Sammankallande ett år  Alexandra Polivanchuk (nyval) 
 
Ledamöter ett år  Nora Duggan  (nyval) 
   Vakant  (nyval) 
 
Suppleant ett år  Vakant  (nyval) 
 
Stämmofunktionärer  
 
Stämmoordförande  Göran Alfredsson  
 
Stämmosekreterare  Jonna Sjögren  
 
 
Om du har frågor kring valberedningens förslag, kontakta SDUF:s valberedning: 
 
Sammankallande             Glenn Aronsson, glenn@sduf.se eller 070 558 63 30 
 
Ledamöter   Mikaela Söderström 
   Florian Tirnovan 
 
Juni Sowell avgick från valberedningen i samband med sin kandidatur.  
   

mailto:glenn@sduf.se
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Motkandidatblankett 
 
Blanketten med den nominerades namnteckning lämnas till valberedningen senast kl 22.00 
fredag den 8 november 2019. Valberedningen tillkännager eventuella motkandidater kl. 
23.00 samma kväll.  
 

 

 

Kryssa den position motkandidaten gäller:   

    

Förbundsordförande 1 år  Förbundsledamot 2 år 

Auktoriserad revisor 1 år   Förtroendevald revisor 1 år 

Förtroendevald revisorssuppleant 1 år 

   

 

Namn på motkandidat: __________________________________________________ 

                                                                                                          

 

Undertecknad har tillfrågats och är beredd att ställa upp som motkandidat: 

 

Underskrift av motkandidat: ______________________________________________ 

Eller videoklipp av motkandidat: _______(Sätt X här om bekräftelse via videoklipp finns) 

Motkandidatens mailadress eller mobilnummer: _____________________________ 

 
 
Motkandidatnominering inlämnat av __________________________________(ungdomsklubb) 

 

 

__________________________________ Ort och datum: ___________________________ 

Underskrift av ungdomsklubbens ordförande, styrelseledamot eller ombud 


