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Året som jag tror att många vill tro på
Kärt barn har många namn. Årsmöte, förbundsstämma, kongress.
Kortfattat kan man säga att de tar upp vad styrelsen har jobbat
med, vad styrelsen ska göra framöver och vilka som ska sitta
i styrelsen. Det är de bästa tillfällena för dig som medlem att
påverka vad ungdomsklubben, SDUF och SDR ska jobba med. Det
är även perfekta tillfällen för dig att lära dig mer om dövrörelsen
och föreningslivet, som din ungdomsklubb, SDUF och SDR är en
del av.
2021 är kongressår för SDR. Under SDR:s kongress den 4-6
juni deltog många unga runt 30 år gamla, både som ombud och
kongressordförande. SDUF målgrupp är 6-30 år och det glädjer
mig att se att SDUF och våra ungdomsklubbar har lyckats väcka
ett intresse och glöd hos våra medlemmar som växer vidare.
SDR kongress väljer två kongressordföranden som samarbetar
under kongressen. I år valdes Isabella Hagnell Westermark, 28 år,
som berättade att hon var 16 år gammal första gången hon deltog
på SDR:s kongress. Samtidigt sa Alexandra Royal, 43 år, att det var
hennes första kongress. Det fanns även andra vuxna som deltog i
SDR:s kongress för första gången. 16 eller 43 år, första steget är

att våga! Oavsett ålder, känn dig fri att prova nya saker. Vem vet.
Kanske blir du lika förälskad av dövrörelsen som jag.
SDR kongress beskrevs som en folkfest och lärandetillfälle,
vilket är en bra beskrivning även av SDUF:s förbundsstämmor.
SDUF kan med andra ord beskrivas som det unga SDR, vilket
syns som mest under SDUF:s förbundsstämma som hålls i
november varje år. Ungdomsklubbarna väljer personer som ska
representerar ungdomsklubben på SDUF förbundsstämma,
ombud. De nya ombuden möter ord som ordningsfråga, replik,
streck, bifalla, besvarad som är en del av språket i föreningslivet.
Diskussionerna som ungdomsklubbarnas förslag, motioner, och
vad SDUF ska göra under nästkommande år, verksamhetsplan, är
enligt mig några av SDUF-förbundsstämmas höjdpunkter!

SDUF förbundsstämma är liksom SDR:s kongress en folkfest
och lärandetillfälle

Skillnaden mellan SDUF förbundsstämma och SDR kongress
är inte så stor. Den största skillnaden är nog antalet ombud som
deltar, för att inte tala om antalet motioner som hos SDUF är färre
än 10 medan de hos SDR kan variera från 40 till över 100 motioner
(vilket ger stora möjligheter till fantastiska diskussioner!). SDR
kongress hålls vart fjärde år och SDUF-förbundsstämman firas
årligen.
Nästa SDUF-förbundsstämma hålls i Sundsvall 19-21 november.
Är du nyfiken? Kom som publik, gäst från elevrådet, ombud från
din ungdomsklubb eller kandidat till SDUF styrelse.
Känn dig varmt välkommen att
diskutera med oss och andra ombud om
vad SDUF har jobbat med, vilka läger,
aktiviteter och intressepolitiskt arbete
SDUF ska driva framöver och vilka som
ska sitta i SDUF styrelse.

Abdi som SDUF representant under sin första SDR kongress.

			

juni sowell
ordförande

vad händer i sduf?

Vissa möten/events kan ändras pga. rådande coronasituationen. Aktuell information finns på vår hemsida.
21-22/9
5/10
18/10
Höst
Höst

Förbundsstyrelsemöte
Lägergruppsmöte, Stockholm
Digitalt Dövas Dag
DNUR-möte
Fritidsgårdsträff
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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Höst
Höst
Höst
18-19/11
19-21/11

NUS (Nordiskt Ungdomsseminarium), 18-30 år, Danmark
Äkta Man-utbildning
  
Styrelseutbildning
Förbundsstyrelsemöte
Förbundsstämma, Sundsvall

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

ung
gadövaszon
Bli en samtalsledare och gör skillnad

Äkta Man söker teckenspråkiga personer i Sverige som vill vara med
och skapa ett tryggt dövsamhälle, fritt från våld. Projektet anser att
förändringar kommer inifrån genom att män själva tar större ansvar för
att uppnå ett jämlikt dövsamhälle. Därför arrangeras det en utbildning
till hösten, där man har möjlighet till bli en av Äkta Mans samtalsledare
och bli en samhällshjälte på köpet. Håll utkik och följ Äkta Man på Facebook och Instagram för mer information om utbildningen.

BOUJT: Hallå, sommaren är här!

Vår webbjour kommer att ha sommarstängt mellan 1 juli och 31 juli.
Det betyder att chatten, frågelådan och vår mejl (fraga@boujt.se) är
stängda.
Om du vill prata med någon under denna tid finns det andra ställen dit
du kan vända dig. Se nedan:

BRIS

För öppettider, se deras hemsida bris.se. Du kan chatta eller ringa dem
på nummer 116 111 genom Bildtelefoni/Texttelefoni.

UNIZON

Unizon har flera olika jourverksamheter och stödverksamheter som
erbjuder stöd. Gå gärna in på deras hemsida unizonjourer.se för mer
information.

SDUF:s tidigare vice ordförande till SDR

Pia Johnsson-Sederholm har varit SDUF:s vice
ordförande mellan åren 2019 och 2020. Nu har hon
valts in till SDR:s styrelse. Vi önskar Pia stort lycka
till och stort grattis till SDR för att de får jobba med
vår Pia!

NKJT – Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

NKJT har öppet som vanligt i sommar för dig som är 15 år eller äldre
och tjej/kvinna. Besök gärna deras hemsida nkjt.se för mer information!

DIGITAL VERKSAMHET

Alla våra läger har tyvärr ställts in på grund av pandemin. Det är
hemskt tråkigt att komma med såna besked, men vi vill säga stort tack
för er allas förståelse. Nu jobbar vi med att ordna fram några digitala
verksamheter för alla våra medlemmar under sensommaren och hösten,
till exempel föreläsningar och workshop. Håll utkik på våra sociala
kanaler för mer information!

Trevlig sommar!
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