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Välkommen!  

  

Nu är det dags för SDUF:s förbundsstämma 2020! 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 Södra Berget i Sundsvall den 6-8 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, Äkta Man samt valberedningen om verksamhetsberättelse, 

verksamhetsplan, ekonomi, BOUJT:s och Äkta Mans 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 

förbundsstämman. 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.   
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Resor   

Många åker i minibussar/hyrbilar direkt till Södra Berget, ni ska få information om det i e-mail. Några åker 

tåg till Sundsvalls tågstation och ska få sina biljetter via e-mail närmare förbundsstämmohelgen. Vi kommer 

sköta resan mellan stationen och hotell och kontaktar varje berörd person personligen kring praktiska 

detaljer såsom tider. Vid frågor kontakta kansli@sduf.se 

 

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. 

Adress: Södra Stadsberget 1, 852 38 Sundsvall 

Hemsida: https://www.sodraberget.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 2020!  
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Program   
 

Fredag 6 november  

Ca: 17.00: Samling i Sundsvalls tågstation för dem som ankommer med tåg. SDUF-minibuss  

                  hämtar er 

Ca: 17.15: Ankomst i Södra Berget Hotell och Resort för dem som åker med egna minibussar/hyrbilar 

18.00: Middag  

19.15: Ice-breaking/Kahoot 

20.15: ”Påverkanstorget” – tid för att ställa frågor inför morgondagen 

21.00: Resten av kvällen fritt och kvällsfika 

Lördag 7 november  
7.00: Frukost  
8.30: Samling ute för att hissa upp SDUF:s flagga och SDUF:s sång  
8.45: I konferenslokalen: Gå genom hur förbundsstämman fungerar 
9.00: Förbundsstämman öppnar 
9.45: Fika  
10.00: Förbundsstämman försätter 
11.50: Gruppfoto! 
12.00 – 13.00: Lunch  
13.00: Förbundsstämman försätter  
14.30: Fika 
14.50: Förbundsstämman försätter  
16.00: Vila och fritid  
17.00: SDUF: Kvällsaktivitet 
19.00: Middag  
20.30: Utmärkelse 2020 – tillkännagivande  
21.00: Resten av kvällen fritt och kvällsfika 
 
Söndag 8 november 
7.00: Frukost  

8.30: Tid för fri diskussion med ungdomsklubbarna och elevråden 

9.00: Förbundsstämman öppnar 

9.45: Fika 

10.00: Förbundsstämman försätter 

11.00: Förbundsstämmans avslutning, avtackning och utvärdering 

11.45: Samling ute för att hissa ner SDUF:s flagga och SDUF:s sång 

12.00: Lunch  

13.00: Påbörjar avfärd från Södra Berget Hotell och Resort för dem 

 

Med reservation för ändringar. 
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Deltagarlista   
 

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)  Elin Simonsson 

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)  Julius Gasslander 

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)  Martina Kvist 

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)  David Öhman 

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)  Laith Fathulla 

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)  Leila Svetlov 

Spelis  Patrik Holmström 

Spelis  Rasmus Olsson 

Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)  Mathilde Strante Worseck 

Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)  Ramunas Segzda 

Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)  Ali Abdi Maxamed 

Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)   Hertha Boye Niemelä 

Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)  Mindie Norrie 

Norrlands Ungdomsklubb (NU)  Indra Granquist 

Elevråd Manillaskolan  Ismail Faarah 

Elevråd Kristinaskolan  Yahya Gheisari 

Elevråd Kristinaskolan  Adnan Alhafez 

Dövblind Ungdom (DBU)  Ehsan Salem 

Unga Hörselskadade (UH)  Kristofer Peterson 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)  Mimount Tebibel 

Valberedningen  Nora Duggan 

Valberedningen, sammankallare  Alexandra Polivanchuk 

Kandidat till förbundsstyrelsen  Josephine Kirkegaard 

Kandidat till förbundsstyrelsen  Kalle Löfgren 

Förbundsstyrelsen, ordförande  Juni Sowell 

Förbundsstyrelsen  Julia Garhn 

Förbundsstyrelsen  Jessica Madan 

Förbundsstyrelsen  Abdifatah (Abdi) Mohamed Ahmed 

Förbundsstyrelsen  Jonny Dufvenberg 

Förbundsstyrelsen  Fannie Borgman 

Förbundskansliet, generalsekreterare  Johanna Söderström 

Mötesordförande  Maja Westerlund 

Mötessekreterare  Thyra Lindström 

  Volontär                                                                                    Oscar Frendig 
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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.  
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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.    

 

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.   



9  

  

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.   

Stämmoordförande  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.  

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.    
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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 6 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 2020.  
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Propositioner  
  

  

Proposition 1                         Stadgeändring: Förändring av förbundsstyrelsens sammansättning samt 

tillämpa suppleant  

  

  

Proposition 2  Stadgeändring: Tillägg om arvode till förtroendevald revisor  
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Proposition 1: Stadgeändring: 
Förändring av förbundsstyrelsen 
uppsättning samt tillämpa suppleant 
 
Bilaga SDUF:s stadgar 2019 och valberedningens arbetsordning 2019 
 
Bakgrund 
I nuläget får förbundsstyrelsen bestå av en ordförande och sex ledamöter eller en ordförande och fyra 
ledamöter; de senaste åren har det förekommit avhopp i förbundsstyrelsen och SDUF har tvingats att ha 
extra förbundsstämma för att göra fyllnadsval. Den extra förbundsstämman tar sällan mer tid än en timme, 
men innebär mycket arbete runt om sig i och med man måste skicka kallelse samt ordna plats, en 
stämmoordförande, stämmosekreterare och sedan måste protokollet justeras av protokolljusterare med 
mera.  
Ifall förbundsstyrelsen skulle bestå av en ordförande och fyra, fem eller sex ledamöter skulle behovet av 
extra förbundsstämma och arbetet runt det reduceras. Även ett suppleantsystem skulle reducera behovet 
utan att förbundsstyrelsen skulle bli färre vid avhopp. Systemet skulle innebära att valberedningen har 
möjligheten att lämna förslag på en eller två suppleanter till förbundsstyrelsen. En suppleant kan sedan 
snabbt ta över rollen som styrelseledamot vid avhopp.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att ändra i SDUFs stadgar § 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 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.” 
 
till 
 
”Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fyra ledamöter och högst sex ledamöter, och 
upp till två suppleanter. 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 göra ett tillägg i valberedningens arbetsordning § 6: 
 
Att tillsammans med de nominerade kandidaterna till förbundsstyrelsen i förteckningen ska det även stå 
 
”Möjligen val av en eller två suppleanter för ett år” 
 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att bifalla propositionen i sin helhet. 
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Proposition 2: Stadgeändring: Tillägg 
om arvode till förtroendevald revisor 
 
Bilaga SDUF:s stadgar 2019 och valberedningens arbetsordning 2019 
 
Bakgrund 
Från och med 2019 har MUCF börjat ställa högre krav när det gäller revisorsrapporten som lämnas in 
tillsammans med vår årliga ansökan för att få statsbidrag. Ifjol innebar det merarbete för den f. d. 
förtroendevalda revisorn som behövde granska alla underlag, ett arbete som tar flera timmar. I vår stadgar 
står det inget om förtroendevalda revisorn ska erhålla arvode eller inte, ett skäligt arvode skulle vara en 
kompensation för arbetet.   
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att göra tillägg i SDUFs stadgar § 8 mom 13: 
 
”§ 17 Fastställa arvode till förtroendevald revisor” 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att göra ändrar i valberedningens arbetsordning §6 från: 
 
”Valberedningen ska också till förbundsstämman lämna förslag på styrelsearvode och valberedningsarvode.” 
 
till 
 
” Valberedningen ska också till förbundsstämman lämna förslag på styrelsearvode, valberedningsarvode och 
revisorarvode.” 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att bifalla propositionen i sin helhet. 
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Motioner   
  

  

  

Motion 1     Lobbning inom migrationsverket och politiken för döva asylsökandes rättigheter 

  

Motion 2     Lobba för förlängd etableringsersättning för döva nyanlända  
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Motion 1: Lobbning inom 

migrationsverket och politiken för döva 

asylsökandes rättigheter 
Motionär: Dalarnas Dövas Ungdomsklubb  

Bakgrund: I Migrationsverkets hemsida står det flera kriterier till hur asylsökande i Sverige kan få rätt till 

permanent uppehållstillstånd – ett av de kriterierna citerat från deras hemsida 
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Forlanga-tillstand.html  

”Du har fast anställning eller avtal om minst två års anställning” och det står även ”Din anställning inte är 

subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb.”.  

 

I detta fallet innebär det att döva som har fast anställning med lönebidrag inte har rätt till permanent 

uppehållstillstånd. De måste se till att få en anställning utan lönebidrag eller inte jobba inom företag med 

subventionerad bidrag från staten.  

Yrkande:  

att             SDUF lobbar för döva asylsökande ska få samma rättigheter som hörande inom asylprocessen. 
Dvs att de får undantagsrätt när det kommer till subventionerande bidrag inom arbetslivet.  

 

 

 

Förbundsstyrelsens svar 

Vi instämmer i att döva och hörande asylsökande måste ha jämlika förutsättningar i asylprocessen och det 
innebär att döva asylsökande ska ha undantagsrätt till subventionerande bidrag inom arbetslivet. Denna 
motion om kriterierna för permanent uppehållstillstånd anser vi är en fråga som rör alla åldrar och därför 
passar vårt moderförbund SDR:s arbete bättre. Vi har därmed informerat och diskuterat situationen med 
SDR för att de ska ta över och vi som ungdomsorganisation kan lägga våra resurser på andra frågor. 
 

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse motionen besvarad. 
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Motion 2: Lobba för förlängd 

etableringsersättning för döva 

nyanlända 
Motionär: Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 

Bakgrund: Döva nyanlända får högst 2 års etableringsersättning. Det är en ersättning från Försäkringskassan 

som betalas ut till nyanlända för att de ska lära sig språket. Hörande nyanlända lär sig endast ett språk 

(svenska) under tiden medan döva nyanlända ska lära sig både teckenspråk och svenska under samma 

period.  

 

Yrkande:  

 

att            SDUF lobbar för att döva nyanlända får rätt till förlängd etableringsersättning. 

 

 

 

 

Förbundsstyrelsens svar 

Vi anser det viktigt att döva nyanlända får längre period med etableringsersättning eftersom de måste lära 

sig två språk, och då är två år för kort tid. En förändring är angelägen och av den anledningen måste vi beakta 

SDUF:s egna förutsättningar och begränsningar att driva frågan – vi saknar de kunskaper och resurser som 

krävs för att få en förändring. Vårt moderförbund SDR har större resurser och kunskaper och vi 

rekommenderar därför att avslå denna motion och överlämna arbetet till SDR för att de har bättre 

förutsättningar att lobba för en faktisk förändring. 

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen. 
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Förbundsstyrelsens arvode   
  
  
  

Under 2020 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 2021.   
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Valberedningens arvode   
  
  

  

Under 2020 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 2021.  
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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 2021.   
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Deltagandeavgift för nästa 

förbundsstämma   
  

  

I många år har förbundsstämman haft deltagaravgift på 700 kr per ungdomsklubbsombud. Sedan får 

ungdomsklubbar 200 kr per närvarande ombud genom SDUFs bonussystemet, vilket innebär att 

ungdomsklubbar får tillbaka pengar som extra motivation för att fylla sina anmälda platserna till 

förbundsstämman, något som i dagens läge inte torde vara nödvändigt. 

 

 

  

 

  

Förbundsstyrelsen föreslår stämman  

  

att  deltagaravgiften ska vara 500 kr per ungdomsklubbsombud för 2021 och att bonussystemet 

inte kommer innefatta att ungdomsklubbar får 200 kr för respektive närvarande ombud.  
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Valberedningens förslag för 2020-2021  
Förbundsstyrelse  
  
Ordförande ett år    
  

Juni Sowell    (omval)  

Ledamöter två år    Josephine Olvhöj 
Kirkegaard 
Kalle Lövgren  
Fadi Shoshara 

 
(nyval) 
(nyval) 
(fyllnadsval) 

                                                            Julia Grahn (omval)  
 

  
Abdi Mohamed och Jonny Dufvenberg har ett år kvar.  
                          
Revisorer  
  
Auktoriserad revisor ett år   

  

Hanna Rexhammar  (omval)  
från Deskjockeys Revision KB  

Förtroendevald revisor ett år  
  

Daniel Littorin   (omval) 

Förtroendevald revisorssuppleant   Petra Eklund   (nyval)  

ett år  
  
Nästa valberedning  
  

 

Sammankallande ett år  
  

  Nora Duggan  (nyval)  

Ledamöter ett år    Rebecca Jonsson   (omval)  
    
  

  Nikolaj Olvhöj Kirkegaard (nyval)  

Suppleant ett år  
  
Stämmofunktionärer   
  

  Vakant    (nyval)  

Stämmoordförande  
  

   Maja Westerlund  

Stämmosekreterare    Thyra Lindström     

  
Om du har frågor kring valberedningens förslag, kontakta SDUF:s valberedning:  
  
Sammankallande             
  

  Alexandra Polivanchuk, alexandra@sduf.se 

Ledamöter      Rebecca Jonsson  
  
 
Suppleant   

  Nora Duggan 
 
Nikolaj Olvhöj Kirkegaard 
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Motkandidatblankett  
  

Blanketten med den nominerades namnteckning lämnas till valberedningen senast kl 22.00 

fredag den 6 november 2020. 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  


