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VERKSAMHETS – och BUDGETPLAN 2020 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 
 
 

 

 
 

 

OM SDUF  
 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en riksorganisation för dig som är mellan 6 - 30 år 
och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad, hörande som har döva 
eller hörselskadade syskon och/eller föräldrar. Det viktigaste är att du är teckenspråkig eller är 
intresserad av teckenspråk. 

 
VAD SDUF GÖR  
 
Vi strävar efter att du som döv och hörselskadad barn eller ungdom får samma möjligheter som 
alla andra ute i samhället. SDUF arbetar intressepolitiskt och bevakar frågor som direkt eller 
indirekt påverkar din situation. Varje år ordnar vi läger och aktiviteter för våra medlemmar och 
all verksamhet är naturligtvis teckenspråkig. Läger innebär inte bara lek och bus utan är också 
en viktig del i arbetet med att stärka döva och hörselskadades barns och ungdomars identitet 
och självkänsla. 
 
I den här verksamhets- och budgetplanen kan du läsa vad SDUF planerar att genomföra under 
år 2020. 
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INLEDNING   

 
Är kunskap fortfarande makt? 
 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) går under år 2020 in med temat Kunskap är makt. 
Talesättet eller uttrycket kanske är uttjatat för vissa och kan upplevas som tomma ord eller 
svårt att förstå. För SDUF är talesättet ordagrant och skildrar en verklighet vi ser och upplever 
gång på gång. Genom att ha kunskap får man också eftertraktad kompetens som i sin tur ger 
makt. 
 
Under år 2019 var temat Vägen till framgång, vi visade bland annat upp döva och hörselskadade 
ungdomar som har lyckats inom olika områden med goda resultat. Vårt mål var att förmedla 
att allting är möjligt i livet. Temat under 2020 är en fördjupning av fjolårets, ett slags Vägen till 
framgång 2.0. Nu när vi visat er att det finns en väg till framgång ska vi också ge er möjlighet att 
gå den vägen.  
  
Att ha kunskap gör att vi kan förstå och behärska situationer, och vi känner oss inte osäkra eller 
rent av maktlösa. Vi får självförtroendet att förklara våra kunskaper och erfarenheter av att vara 
döv och hörselskadad barn eller ungdom. Det ger oss också makten och chansen att påverka 
situationen till det bättre. Ett exempel kan vara att får du kunskap om hur du söker jobb och 
presenterar dina styrkor för en arbetsgivare har du även chansen att lyfta den speciell 
kompetens som du kan tillföra arbetsplatsen.  
 
Kunskapen ger oss döva och hörselskadade barn och ungdomar makten att påverka båda våra 
egna liv och samhället som vi alla lever i. SDUF har 2020 målet och viljan att ge er medlemmar 
ett tillförande kunskapslyft. 
 
Steget mellan kunskap och makt är aldrig långt. 
 

 
LÄGER- OCH KURSVERKSAMHET  
   

Under år 2020 ska SDUF genomföra och delta på flera läger och kurser. Genom åren har det 
blivit en stor och populär del av SDUF:s verksamhet och vårt mål är att ständigt bli bättre och 
erbjuda det som våra medlemmar vill ha. SDUF skapar därför bland annat via Lägergruppen 
möjligheter för våra medlemmar att påverka vad de vill ha i SDUF:s verksamhet. Vi kommer att 
fortsätta vårt samarbete med Unga Hörselskadade, Dövblind Ungdom och flera andra 
ungdomsorganisationer för att få inspiration och nya idéer.  
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Kurser och andra events 2020 
 

 Engagera dig!-kurs för ungdomar under våren, Västanviks folkhögskola, Leksand 
 Utbildningshelg för SDUF:s lägerledare i april, Örebro 
 Ungdomsklubbkonferens "Är kunskap makt?" i maj  
 Kulturhelg för 13-17 år 
 Dövas Dag i september, Örebro 
 Fritidsgårdsworkshop under hösten, Stockholm 
 SDUF:s förbundsstämma i november, Sundsvall 
 EUDY Summer School, Norge 
 EUDY Youth Worker Seminar 

 
 
Läger 2020 

 
 Barnläger för 6-12 år i Solhem på Björkö, Göteborg 
 Nordiskt juniorsläger för 13-17 år i juli, Island 
 EUDY Junior Camp för 13-17 år i juli, Österrike 
 Ridweekend för 18–30 år i augusti, Örebro 
 Nordiskt Ungdomsläger för 18-30 år i augusti, Säfsen, Sverige 
 Nordic Deaf Surfcamp för ungdomar i februari, Marocko 
 EUDY Youth Camp för 18-30 år i juli, Turkiet 
 
 

 
 
Varför är inte alla verksamhetsaktiviteter med 2020? 
SDUF har inte likadan verksamhet för alla år utan vissa aktiviteter sker vartannat år. 
 
Jämna år (såsom år 2020, 2022, 2024) 
 

 Engagera dig!-kurs 
 Nordiskt Juniorsläger för 13-17 år 
 Nordiskt Ungdomsläger för 18-30 år 
 EUDY Junior Camp för 13-17 år 
 EUDY Youth Camp för 18-30 år  

 
Ojämna år (såsom 2021, 2023, 2025) 
 

 Skolturné 
 Styrelseutbildning 
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 Nordiskt Barnläger för 7-12 år  
 EUDY Children Camp för 9-12 år  
 Juniorsläger i Sverige för 13-17 år  
 Språkresa för 14-17 år till USA 
 Nordiskt Ungdomsseminarium för 18-30 år  

 
WFDYS Camps följer en 4-årscykel, varav det blir inget WFDYS Camp 2020.  
 
 
 

INTRESSEPOLITISKT ARBETE  
 
SDUF fortsätter med det intressepolitiska arbetet 
under 2020, där vi ständigt bevakar döva och 
hörselskadade barn och ungdomars rättigheter, 
bland annat enligt FN-konventionen.  
 
Vi fokuserar även på att utveckla vårt politiska 
program som tydliggör hur vi driver våra frågor. 
Våra huvudfokus är ungas arbetsmarknad, 
utbildning, tolktjänsten både inom arbetslivet och 
tolkning på universitetet samt i annan 
eftergymnasial utbildning, skolfrågor, kultur och 
media, delaktighet och sociala rättigheter inklusive asylfrågor.  
 
Vi påverkar och lobbar genom att bland annat ha möten, skriva remissvar, insändare och 
uttalanden samt genom våra projekt. 

 
 
SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATIONER  
   

Ledning och styrning  

 
SDUF arbetar ständigt för att stärka och utveckla ledningen och styrelsen. Det gör vi genom att 
ge olika former av stöd, bland annat en kickoffhelg för våra förtroendevalda. Förbundet ska 
vara rustat för att leda och driva en effektiv verksamhet och arbete med en stark förankring i 
våra stadgar, riktlinjer och mål.  
 
Vi värnar om ett gott och tryggt mötesklimat eftersom det skapar delaktighet, effektivitet och 
framförallt energi. Förbundsstyrelsen ska ha minst 4 sammanträden under året, två på 
förbundskansliet och två hos ungdomsklubbarnas hemvist. Arbetsutskottet har möten vid 
behov.  
 
Det kommande verksamhetsåret ska ledamöterna representera förbundet i olika sammanhang 
som styrelsen bedömer som relevanta. Våra prioriterade representationer under 2020 är:   
   

 Ordförandegruppen (två gånger under året) 
 SDR:s förbundsstyrelsemöten (sex gånger under året) 
 SPSM:s nationella skolråd  
 Andra möten som rör SPSM  



5 
 

 
 
 Möten som rör döva asylsökande   
 RGD/RGH:s möten  
 Tolkfrågor  
 Arbetsmarknadsfrågor   
 Sociala frågor   
 Möten med myndigheter och andra beslutsfattare  
 DNUR-möten, ett på våren och ett på hösten 
 EUDY General Assembly i juli, Turkiet 
 

VI har även arbetsgrupper; de är både permanenta, exempelvis Lägergruppen, och tillfälliga 
som skapas vid behov. Arbetsgruppernas syfte är att bredda SDUF:s arbete, påverkan och 
medlemmarnas medbestämmande.  
 
 

 
 

 
LIKABEHANDLINGSPLAN  
 
Alla människor har rätt att kunna känna sig trygga och välkomna i SDUF:s verksamhet. SDUF 
arbetar aktivt och målinriktat för att förebygga och förhindra all kränkande behandling på alla 
nivåer inom SDUF. Med andra ord ska de som deltar i vår verksamhet, exempelvis 
lägerdeltagare, förtroendevalda och anställda, känna sig trygga och respekterade för dem de 
är. Vår likabehandlingsplan beskriver exakt hur vi arbetar med likabehandling, och tanken är att 
dokumentet ska ses som ett ständigt pågående arbete och uppdateras varje år för att 
säkerställa att arbetet fortgår. 
 
 
 

PROJEKTVERKSAMHET  

  

Ansökan om nytt projekt - Studentsektion 
 
Till 2020 ska SDUF ansöka om bidrag för ett nytt arvsfondsprojekt, denna gång är tanken en 
teckenspråkig studentsektion. Det är ofta tufft att läsa på universitet och högskola, som döv 
eller hörselskadad kan det dessutom bli en extra stor utmaning. Det inte är självklart vem som 
kan svara på frågor och tankar som teckenspråkiga studenter ställs inför, exempelvis kring 
rättigheter till tolk och studiestöd. Idag är det dessutom svårt att veta vilka andra på lärosätet 
som är teckenspråkiga. Sekretessen som skyddar tolkanvändarna gör att användarnas 
kontaktuppgifter inte får lämnas ut. Nya teckenspråkiga studenter och de teckenspråkiga som 
redan studerar har med andra ord svårt att finna varandra och få ett ömsesidigt utbyte. Genom  
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projektet vill SDUF kunna sammanföra teckenspråkiga på Sveriges lärosäten, stödja de nya 
studenterna och stärka teckenspråkigas studiemotivation till fortsatta studier.  
 
 

Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk (BOUJT) 

   

SDUF:s arvsfondensprojekt Barn- och Ungdomsjour på 
Teckenspråk (BOUJT) ska avrundas och avslutas i mars 2020.  
 
Projektet arbetar med att erbjuda döva och hörselskadade 
barn och ungdomar webbaserade stödsamtal på teckenspråk 
samt besvara deras frågor. BOUJT håller även seminarier och 
föreläsningar/workshops samt träffar professionella som 
arbetar med projektets målgrupp. Efter projektets slut 
kommer jourverksamheten att finnas kvar med en permanent 
finansiell lösning och det är vad BOUJT arbetar med fram till 
projektets slut.  
 
 
 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
 
Medlemmar och andra intresserade kan få information om SDUF:s pågående arbete under hela 
året genom bland annat vår hemsida, sociala medier och Unga Dövas Zon i Dövas Tidning. SDUF 
tycker att det är viktigt att våra medlemmar med lätthet ska kunna hitta information och vara 
aktiva i SDUF, exempelvis genom att delta på våra läger eller ge sina åsikter i de intressepolitiska 
frågor vi driver. Vi berättar därför vad som händer på både skriven svenska och svenskt 
teckenspråk. 

  

Hemsida 

 
Vår hemsida ska vara ett enkelt sätt att hitta allt man behöver veta om SDUF, exempelvis 
information om våra läger, våra kontaktuppgifter och våra viktiga handlingar såsom 
verksamhetsplanen. Vi använder tydliga flikar och videor där vi använder svenskt teckenspråk 
eftersom SDUF strävar efter att hemsidan ska vara smidig och tillgänglig för våra teckenspråkiga 
medlemmar. 
 
Sociala medier  

   
Vi använder sociala medier såsom Instagram och Facebook för att sprida information om vår 
organisation och vårt arbete på ett bra, tydligt och spännande sätt. Syftet är att medlemmar 
och andra intresserade ska få se vad som händer just nu i SDUF och att skapa spontana dialoger 
i aktuella händelser. SDUF är alltid intresserade av direkt kontakt med medlemmar och därför 
har vi fokus på att använda teckenspråk i sociala medier. 
 
SDUF:s sociala mediekanaler 
 

 Facebook: SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund 

 Instagram: sduf1966 

 Hemsida: www.sduf.se  

http://www.sduf.se/
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Våra övriga informationskanaler  
 

 Nyhetsbrev i videoformat  
 Broschyrer  

 

 
 
 

Unga Dövas Zon i Dövas Tidning  
   

SDUF har Unga Dövas Zon som är två sidor i varje nummer av Dövas Tidning.  Sidorna innehåller 
information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra anslutna ungdomsklubbar. 
Dövas Tidning ges ut 6 gånger per år.    
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BUDGETPLAN 2020  
Intäkter 2020 

   Resurkräv.verksamhet            225 000,00     
   Verk.bidrag/Ungfomst        1 130 000,00     

   AF bidrag           315 024,00     

   Arbetsbiträde           180 000,00     

   Bidrag från fonder           750 000,00     

   Kurs och konferensint.              28 000,00     

   Läger intäkter           504 500,00     

   Arvsfonden             50 000,00     

   Ändåmålbestämda medel            172 229,00     

   Försäljnings momsfri SDUF               2 000,00     

   Övriga intäkter             23 000,00     

 Total       3 379 753,00     

   

Utgifter 2020 

   Tryckkostnader                          -       

   Övriga köpta tjänster             15 500,00     

   Lön Tjänsteman         1 351 504,74     

   Arvode           263 117,00     

   KP-avgifter (KTP mm)               6 000,00     

   Arbetsförlust             50 000,00     

   Friskvård                7 500,00     

   Collectum-avgifter             44 000,00     

   Utbildning               1 500,00     

   Personalrep.avdragsg               2 000,00     

   Övriga personalkostn                          -       

   Lokalhyra           103 000,00     

   Övriga hyror             38 250,00     

   Förbrukningsinventar                          -       

   Dataprogaram             11 000,00     

   Data förbr.material               8 000,00     

   Förbrukningsmaterial             40 850,00     

   Kontorsmaterial               2 000,00     

   Informationsmaterial               5 000,00     

   Utställning  o mässor               1 500,00     

   Konsultarvode                          -       

   Konferensavgifter               7 000,00     

   Serviceavtal               4 000,00     

   Kommunikation/webb               3 000,00     

   Mobiltelefon               1 500,00     

   Porto               4 000,00     

   Biljetter (flygg, tåg, buss)           220 100,00     

   Hotell och logi             89 740,00     

   Kost o logi, läger,p           809 060,00     

   Övr resekostnader             98 500,00     
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   Frakter och transporter                          -       

   Representation, avdragsgill             80 025,00     

   Företagsförsäkringar               5 000,00     
   Revisionsarvoden             40 000,00     

   Föreningsavgifter             15 000,00     

   Lämna bidrag (bonussystem)             40 000,00     

   Aktiviteter/Läger             50 500,00     

   Diverse övriga kostn               5 000,00     

   Avskrivning               2 000,00     

   Räntekostnader                  200,00     

   Bankkostnader               5 000,00     

   Lägerbuffert              30 000,00     

   Gum Anderson fond             90 000,00     

   Dövas Dag fond             20 000,00     

 Total       3 570 346,74     

 
 

SDUF Budget 

Intäkter                             3 379 753,00  

Utgifter                             3 570 346,74  

  
   
Total                            - 190 593,74   

 


