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Almedalen 2008.

Förbundsstämma i Dööv.

Comeback till SDUF efter 10 år

Nu är det min tur att skriva en ledare till Unga Dövas Zon. SDUFstyrelsen igen efter 10 år. Vänta, hur kommer det sig? Först måste
vi spola tiden tillbaka till 2010, nej 2008 hände det faktiskt redan
något. 2008 var det när jag för första gången steg in i SDUFvärlden. Vi var ett gäng från SDUF som åkte iväg till Almedalen
2008 för att lobba för vårt arbete genom att försöka fånga och
träffa politiker och marknadsföra våra frågor genom att dela ut
våra flygblad. Vi gick genom Visbys gamla mur. En kväll spelade vi
kubb och jag glömmer aldrig Johan Robach som kastade en pinne
och den träffade rätt men gick av i mitten.
Jag tyckte att det var otroligt kul med Almedalen. Därefter
frågade valberedningen om jag kunde tänka mig att vara med i
SDUF-styrelsen. Jag tackade ja och kom in vid förbundsstämman
2009. Vi hade förbundsstämma i Bergby gård, som var en bit
utanför Norrtälje. Det var en fin och mysig gård. Tillsammans
med styrelsen använde jag First Class. Åh ja, jag saknar verkligen
denna funktion med den fina röda flaggsymbolen som talade om
när det kom in ett nytt meddelande. Vid sidan om det använde vi
Whatsapp (Whatsapp grundades faktiskt redan 2009).
Nästa förbundsstämma 2010 som var i Höör, så fanns det
deltagare på förbundsstämman som tyckte att Höör var fel ord och
bestämde sig för att byta det till Dööv eftersom vi ju var många döva
som samlades i Höör. På bilden som vi kan se här, höll man upp en
lapp med “D” och en annan en lapp med “V” på informationstavlan

när fotot togs. Det var en härlig livlig stämning. Samtidigt som
min resa i SDUF-styrelsen slutade, skulle jag ta studenten. Jag
visste inte riktigt hur det skulle se ut efter studenten. Därför valde
jag att sluta vid förbundsstämman i Höör.
Under tiden var jag även en period kassör i ÖDU – Örebro
Dövas Ungdomsklubb. Efter det tänkte jag att det nog nu räckte
med ideellt arbete, men jag brinner ändå för ideellt arbete. Jag
gillar att skapa nätverk där folk får en mötesplats där man umgås
med varandra och lär känna varandra. 2019 var min sista chans
att vara med SDUF-styrelsen igen. Jag valde innan dess att låta
andra vara med i styrelsen. Valberedningen har gjort ett bra jobb
med att hitta folk till styrelsen och när det fanns lediga platser så
tänkte jag att det nu är dags igen. “Jag tar det”, då det är min sista
chans, så att jag inte skulle ångra mig senare om jag inte tackade
ja nu. Så jag valde att tacka ja till en 2-årig
post i SDUF-styrelsen. Det känns roligt
att komma tillbaka till SDUF-styrelsen
igen efter 10 år, med nya utmaningar och
nya möjligheter. Man ska aldrig tveka att
hoppa in igen i dövrörelsen, även om man
skulle varit borta från dövrörelsen en lång
tid. Sluta aldrig älska det ideella arbetet
inom dövrörelsen!
jonny dufvenberg, vice ordförande

vad händer i sduf?

Vissa möten/events kan ändras pga. rådande coronasituationen. Aktuell information finns i vår hemsida.
Nu
28/5
29/5
3/6
14/6
22-28/6

Ungdomsklubbarnas årsmöten digitalt eller senare i höst
SPSM ungdomsnätverk, på distans
  
SDR styrelsemöte, på distans
Referensgrupp tolktjänst i arbetslivet, på distans
Kickoff inför läger, på distans
Barnläger, Solhem, Björkö, Göteborg, 6-12 år
Kontakta oss
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr.
174 57 Sundbyberg
kansli@sduf.se
www.sduf.se
Skype: tidsbokning via e-post
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13-16/8
28-30/8
18-20/9
27/9
Höst
Höst

Ridweekend, Örebro, 18-30 år
Förbundsstyrelsemöte, Stockholm/på distans
Dövas Dag, Örebro, på distans
Lägergruppsmöte, Stockholm/på distans
Kulturhelg för 13-17 år, Hörnet, Vänersborg
Fortbildning för BOUJT:s syssnare, Örebro

Förbundsordförande
Juni Sowell
juni@sduf.se

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

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

Bli medlem
www.sduf.se

  

Fyllnadsval i SDUF-styrelsen

Efter att Pia Johnsson-Sederholm avgått från SDUF-styrelsen p.g.a.
personliga skäl, utlystes och genomfördes en extra förbundsstämma den
22 maj 2020 på distans med Florian Tirnovan som stämmoordförande
och Johanna Söderström som stämmosekreterare. Där behandlades
frågan om fyllnadsval efter Pia med kandidaten Julia Grahn, vilket
ungdomsklubbsombuden röstade genom. Stämman flöt på smidigt och
tog inte ens en timme.Den nya styrelseledamoten Julia Grahn är 22 år
och bor i Norrköping. Övriga i styrelsen är ordförande Juni Sowell, vice
ordförande Jonny Dufvenberg, Jessica Madan, Fannie Borgman, Niclas
Mauritzson och Abdi Mohamed. Vi önskar dig Julia Grahn varmt välkommen och vi ser fram emot att få jobba med dig i styrelsen framöver! Ordinarie förbundsstämma för 2020 blir av 6-8 november i Sundsvall, och vi
fortsätter att följa coronautvecklingen närmare hösten.

Julia Grahn.

Medlemskap i SDUF / ungdomsklubb

Det är fortfarande tekniska problem med medlemssystemet, och SDR
jobbar hårt med att lösa dem alla. Det innebär att man i nuläget fortfarande inte kan bli medlem i SDUF och ungdomsklubb för 2020 där. Men det
du som barn eller ungdom mellan 6 och 30 år kan göra är att bli medlem
via din dövförening via medlemssystemet eller faktura. Sen efteråt så kontaktar du oss via e-mail kansli@sduf.se eller medlem@sdr.org och meddelar att du också vill bli medlem i den tillhörande ungdomsklubben. Det
kostar inget extra! Då ser vi till att vi fixar in dig på rätt ungdomsklubb
och SDUF, sedan när de tekniska problemen är lösta under året. Vi SDUF
och ungdomsklubbar behöver så många medlemmar som möjligt och blir
glada om du vill fortsätta vara medlem hos oss 2020!
Frågor? Kontakta oss på kansli@sduf.se eller medlem@sdr.org.
Medlemssystemet där du kan bli medlem i din dövförening:

ung
gadövaszon

Tillgänglig distansundervisning

Under de senaste månaderna har gymnasieskolor och universitet lagt
om sin utbildning så den sker på distans på grund av situationen med coronaviruset. Distansutbildning kan innebära nya problem för lärare och
skolledning, men de får aldrig tumma på tillgängligheten och den likvärdiga utbildningen. I dessa tider kan behovet av stöd bli större, exempelvis för döva med dyslexi eftersom distansundervisning kan innebära mer
text att läsa. SDUF erfar att likvärdig undervisning alltid måste bevakas
eftersom undervisningen alltid sker här och nu. Vi gick därför ihop med
tre andra organisationer och skrev en debattartikel om vikten av tillgänglighet. Organisationerna bakom artikeln var SDUF, Unga Hörselskadade,
Riksorganisationen Unga med synnedsättning samt Sveriges Förenade
Studentkår och artikeln publicerades i ETC den 11 maj 2020.

Senaste nytt från BOUJT

Det är full fart framåt för BOUJT, projekttiden kommer förlängas till
mitten av september. Under de framtida månaderna fokuserar vi på att
göra BOUJT stabilt. Från vår start 2017 har vi sett vilket behov BOUJT
fyllt för teckenspråkiga barn och ungdomar och vilken uppskattning vår
jour har fått. Vi är tacksamma för all input och inspiration ni barn och
ungdomar har gett oss, det betyder mycket för vårt arbete.
BOUJT har kommit långt på vägen med att skapa en stabil och ideell
jour. Vi har fantastiska syssnare som chattar och besvarar barn och ungdomars tankar och funderingar om livet. I slutet av maj lanserade vi
dessutom en uppdaterad hemsida. Nu finns chatten redan på startsidan
och hemsidan är bättre anpassad för datorn, mobilen och paddan. Gå in
på BOUJTs hemsida www.boujt.se och se förändringarna själv. Varmt
välkommen att ta kontakt på det sätt som passar dig bäst!

SDUF:s verksamhet i sommar

SDUF, BOUJT och Lägergruppen vill önska er alla en härlig sommar!
Hur vår verksamhet och läger blir denna sommar 2020, hittar ni på vår
hemsida under ”Kalender” och ”Läger & events”. Alla anmälda och ledare
till respektive event har fått mer detaljerad information via mail. Ta hand
om varandra i den rådande coronasituationen!

Trevlig sommar!

https://medlem.sdr.org

information om sommarstängt:
Jouren har sommarstängt
mellan 13 juli - 9 augusti.

Besök gärna vår hemsida för att
hitta mer information om hur du
kan få stöd när boujt har
sommarstängt!

www.boujt.se
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