
     
 
 

 
 
 
 

KALLELSE TILL  
SVERIGES DÖVAS 
UNGDOMSFÖRBUNDSSTÄMMA 2021 

Bästa medlemmar, ungdomsklubbar, elevråd och övriga gäster!  
 
(video 00:08) Snart är det dags att sammanfatta året 2020 och komma överens om Sveriges 
Dövas Ungdomsförbunds (SDUF) verksamhet 2022. Vi kallar därför till SDUFs 
förbundsstämma på Hotell Södra Berget i Sundsvall den 19-21 november 2021. 

 
I denna kallelse hittar ni mer information om: 
- Anmälan (01:42 i videon)  
- Kostnad (04:20 i videon)  
- Resor (05:36 i videon)  
- Preliminärt program (06:14 i videon) 
- Att skicka motioner (07:56 i videon)  
- Att skicka förslag på Handbojor 2021 (08:43 i videon)  
- Att skicka förslag på tema 2022 (09:47 i videon)  
- Att skicka förslag på kandidater (10:25 i videon)  
- Medlemskvällar (11:19 i videon) 
- Stämmohandlingar (12:02 i videon) 
- Dövblind- och/eller taltolkar (12:26 i videon) 
 
Har du funderingar eller frågor? Tveka inte att kontakta kansliet: kansli@sduf.se  
 
Under förbundstämmohelgen ges gyllene chanser att lära dig, inspireras, utvecklas, träffa 
andra unga engagerade från hela Sverige, nätverka, sociala, ha roligt och inte minst påverka 
framtiden för Sveriges döva och hörselskadade barn och ungdomar!  
 
Hela helgen givetvis är drog- och alkoholfri. Vi ber också er att vara fri från starka dofter, 
exempelvis parfymer. Varmt välkomna till förbundsstämman år 2021 

Förbundsstyrelsen  
Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 

Tid och datum: 19 november klockan 17.00 till 21 november klockan 13.00  
Plats: Hotell Södra Berget, Sundsvall 
Anmälan: Deadline 30 september 2021 för alla ombud, elevrådsrepresentanter samt 
övriga gäster, ni finner mer praktisk information här nedan. Länk till 
anmälan: http://sduf.se/om-sduf/forbundsstamma/  
Info på teckenspråk (video): https://vimeo.com/571166895 
(tidsangivelser finns i varje textstycke här nedan, så att man kan hitta rätt i videon) 
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Anmälan (video 01:42) 

Ungdomsklubbars ombud (video 01:45) 
Varje ungdomsklubb har rätt att utse och skicka ett antal ombud med rösträtt, beroende på 
hur många medlemmar ungdomsklubben hade år 2020. Här nedan visas antal ombud per 
antal medlemmar enligt vår stadgar: 

5–50 medlemmar: 2 ombud 
51–100 medlemmar: 3 ombud 
101–150 medlemmar: 4 ombud 
151–200 medlemmar: 5 ombud 
201-medlemmar: 6 ombud 
 
Antal ombud per ungdomsklubb blir då: 
 
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb – 2 ombud 
Kungsängsliljan (Uppsala) – 2 ombud 
Norrlands Dövas Ungdomsråd – 2 ombud  
Stockholm Dövas Ungdomsråd – 6 ombud 
Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg) – 3 ombud 
Örebros Dövas Ungdomsklubb – 3 ombud  
Spelis (Malmö) – 3 ombud 
 
Ombuden förväntas delta under hela förbundsstämman. 

Elevrådsrepresentanter (video 02:30) 

SDUF bjuder enligt traditionen in två elevrådsrepresentanter per skola till SDUF:s 
förbundsstämma, där det är en fantastisk chans för eleverna att få delta, lära sig om 
föreningsliv och se hur en demokratisk stämma går till. Det är också ett perfekt tillfälle för 
elevråden och ungdomsklubbarna att få träffa varandra.  
 
Vi ser till att elevrådsrepresentanterna får sällskap/ledsagning via resor, t ex via lokala 
ungdomsklubbens ombud från samma stad. Vi ser också till att det finns kontaktperson från 
SDUF-styrelsen eller ungdomsklubben som ser till de minderårigas välbefinnande hela 
helgen. Alla elevrådsrepresentanter har förslags- och yttranderätt, dock inte rösträtt under 
förbundsstämman. Det spelar ingen roll om du aldrig har deltagit i en förbundsstämma förut 
– vi hjälper varandra och vi lär oss! 
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Inbjudna representanter eller övrig publik (video 03:34) 
Vi bjuder in representanter från olika viktiga samarbetsorganisationer, se inbjudan i email.  

Övriga SDUF-medlemmar som vill komma och lyssna på som publik, kontaktar kansliet för 
mer information. Vill man äta med oss, så bokar och betalar man själv direkt till Hotell Södra 
Berget för sina egna måltider.  

Ombud, elevråd eller inbjudan gäst/representant - anmäl dig senast 30 september 2021: 
http://sduf.se/om-sduf/forbundsstamma/  
 
Frågor? Kontakta någon av oss i styrelsen eller kansliet 

Kostnad (video 04:20) 

Det kostar 500 kronor per ombud att delta, och då ingår allt - resor, boende och alla 
måltider. Avgiften ska betalas in tillsammans med anmälan senast 30 september 2021 till 
SDUF:s bankgiro 5759–5647, skriv vilken ungdomsklubben i meddelandet.  

Efter 30 september 2021 är anmälningen bindande och ungdomsklubben kan behöva stå för 
eventuella avbokningskostnader (även för resor) vid avhopp eller vid namnbyte. Finns det 
giltigt läkarintyg, kan man få pengarna tillbaka.  
 
För elevrådsrepresentanter är det gratis enligt beslut från förbundsstämman 2019. Övriga 
inbjudna gäster står vi för boende, måltider och allt kring helgen. Gästerna bokar och står för 
sina resor till och från Hotell Södra Berget på egen hand. Vi rekommenderar att man följer 
programmets start- och sluttid.  

Frågor? Kontakta någon av oss i styrelsen eller kansliet. 
 
Resor (video 05:36) 

Ombuden/elevrådsrepresentanterna fyller i anmälningsformuläret om resinformation, 
därefter bokar kansliet resor åt alla. Vid avvikande restider, tar kansliet kontakt för att 
komma fram till en bra lösning.  

Mer detaljerad information om transport mellan Sundsvall tågstation och Hotell Södra 
Berget kommer med i stämmohandlingarna. Vid eventuella flygresor kommer det även 
finnas information gällande Sundsvall-Timrå flygplats. 
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Preliminärt program (video 06:14) 

Fredag 19 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 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 20 november  
7.00: Frukost  
8.30: Samling ute för att hissa upp SDUFs flagga och SDUFs 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: Handbojor 2021 – tillkännagivande  
21.00: Resten av kvällen fritt och kvällsfika 

Söndag 21 november 
7.00: Frukost  
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 SDUFs flagga och SDUFs sång 
12.00: Lunch  
13.00: Påbörjar avfärd från Södra Berget Hotell. 
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Motioner (video 07:56) 

Vi uppmuntrar ungdomsklubbar att skicka in motioner för att påverka SDUFs framtid och hur 
vi ska arbeta. Sista dagen att lämna in motioner är söndag den 19 september 2021. 
Motioner skickas till kansliet kansli@sduf.se, det går också bra att kontakta kansliet eller 
styrelsen med frågor.  

Kom ihåg att ni kan skicka en motion både som text eller på teckenspråk. 

Se bifogad fil som stöd till ungdomsklubbar hur man skriver en motion. Ni kan även skicka 
motioner på teckenspråk. 

SDUFs Handbojor 2021 (video 08:43) 

SDUFs syfte med utmärkelsen Handbojor är att märka den verksamhet som gör så att döva 
och hörselskadade barn och ungdomar blir utanför i samhället och förhindras från att ta del 
av samhället på lika villkor som andra. Handbojorna delas ut vartannat år. 

SDUF-styrelsen är jury och tar beslut om vem/vilka/vilken ska få SDUF:s Handbojor 2021 och 
offentliggör det under förbundsstämmohelgen. Ungdomsklubbar och elevråd kan ge förslag 
på vem/vilka/vilken som borde få Handbojor 2021. Skicka in både namn och kort motivation 
senast 19 augusti 2021. 

Mer information om SDUF:s utmärkelser: http://sduf.se/om-sduf/sdufs-priser/  
Skicka in förslag senast 19 augusti 2021 till: kansli@sduf.se 
Frågor? Kontakta någon av oss i styrelsen eller kansliet  

Tema för 2022 (video 09:47) 

Ni kan även skicka in förslag på årets tema för 2022 senast 19 augusti. Vad vill ni 2022 ska 
genomsyras av? Ungdomsklubbkonferensen och andra aktiviteter kommer då att präglas av 
detta tema. År 2021 hade vi Rätt till utbildning på teckenspråk, år 2020 var det Kunskap är 
makt och år 2019 var det Vägen till framgång.  

Alla ungdomsklubbar och elevråd kan skicka förslag på årets tema senast 19 augusti till 
kansli@sduf.se. Vid frågor kontakta kansliet eller styrelsen. 
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Kandidater (video 10:25) 

SDUF:s valberedning arbetar nu för fullt med att söka kandidater till SDUF:s styrelse, 
valberedning och revisorer 2021-2022 samt stämmofunktionärer. Alla medlemmar, elevråd 
och ungdomsklubbar kan senast 30 september 2021 skicka in kandidatförslag till 
valberedningen. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med 
möteshandlingarna till förbundsstämman.  
 
Skicka in namnförslag senast 30 september 2021 till: valberedning@sduf.se eller till någon i 
valberedningen: Nora Duggan, Nikolaj Olvhöj Kirkegaard och Leila Svetlov. 
 
Är du kanske nyfiken eller har du frågor? Tveka inte att kontakta valberedningen på 
valberedning@sduf.se.  
 
Medlemskvällar (video 11:19) 
Vi rekommenderar ungdomsklubbarna ordnar en medlemskväll i god tid innan 19 augusti för 
att diskutera val av ombud, motioner, Handbojor 2022, årets tema 2022 och kandidater.  
 
Sen när stämmohandlingarna har skickats ut 1 månad innan förbundsstämman (senast 19 
oktober) så rekommenderar vi ungdomsklubbarna att ordna ytterligare en medlemskväll 
mellan 19 oktober och 19 november där man kan diskutera stämmohandlingarna, 
valberedningens förslag på kandidater, andras motioner och styrelsens propositioner. 

Stämmohandlingar (video 12:02) 

Samtliga stämmohandlingar, såsom Verksamhetsberättelse 2020, Årsredovisning 2020, 
Budgets- och verksamhetsplan 2022, motioner och propositioner och Valberedningens 
förslag, skickas ut till alla ungdomsklubbar senast 19 oktober 2021 enligt stadgar.  

Dövblind- och/eller taltolkar (video 12:26) 

Hela förbundsstämman är på fullt svenskt teckenspråk. Är du i behov av dövblinds- och/eller 
taltolkar, kontakta oss så hjälper vi dig. 

 

 


