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Välkommen!  

  
Nu är det dags för SDUF:s förbundsstämma 2021! 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 femtiofemårigt och 
betydelsefullt kulturarv i vårt dövsamhälle.  
  
  
Om helgen  

Vi håller oss till på Hotell Södra Berget, Södra Stadsberget 1, 852 38 Sundsvall, den 19-21 november. Vi 
inleder fredags kvällen med middag och kör därefter ice-break 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 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 egen betalning. Ta då kontakt 
med kansli@sduf.se. Förbundsstämman bryts av för dagen på eftermiddagen och på kvällen har vi tid 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. Ekonomiansvariga Abdi Mohamed abdi@sduf.se svarar 
gärna redan nu på era frågor angående ekonomiska handlingar.   

  

mailto:kansli@sduf.se
mailto:abdi@sduf.se
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Resor   

Vi är redan i kontakt med er som vill flyga, åka minibuss samt åka tåg till Sundsvalls tågstation. Biljetter 
kommer att komma via e-mail närmare förbundsstämmohelgen. Vi kommer sedan 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 tvåbäddsrum med egen 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!  

https://www.sodraberget.se/
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Program   
 

Fredag 19 november 

15:00 – 18.00: Incheckning i Södra Berget Hotell och Resort.  
18.00: Middag. 
19.00: Ice-breaking. 
20.00: ”Påverkanstorget” – tid för att ställa frågor inför imorgon.  
21.00: Resten av kvällen fritt och kvällfika.  

 

Lördag 20 november 

7.00: Frukost 
8.30: Samling ute för att hissa upp SDUF:s flagga och SDUF:s sång. 
8.45: I konferenslokalen: Gå̊ genom hur förbundsstämman fungerar. 
9.00: Förbundsstämman öppnar. 
9.45: Fika 
10.00: Förbundsstämman fortsätter. 
11.50: Gruppfoto! 
12.00 – 13.00: Lunch. 
13.00: Förbundsstämman fortsätter. 
14.40: Fika. 
15.00: Förbundsstämman fortsätter. 
16.00: Vila, fritid. 
17.00: SDUF: Kvällsaktivitet. 

19.00: Middag. 
20.30: Handbojor 2021 – tillkännagivande. 
21.00: Resten av kvällen fritt och kvällfika.  

 

Söndag 21 november 

7.00: Frukost 
8.30: Tid för fri diskussion med ungdomsklubbarna och elevråden. 
9.00: Förbundsstämman öppnar. 
9.45: Fika. 
10.00: Förbundsstämman fortsätter. 
11.15: 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. 

 
Med reservation för ändringar. 
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Deltagarlista   
 
SDUR  Pauline Englund 
SDUR  David Öhman 
SDUR   Simona Stupane 
SDUR   Matilda Jansson 
SDUR   Barsam Daniel Zakeri 
SDUR  Elin Simonsson 
NDUR  Mattias Flatebö 
NDUR   Jessica Madan 
ÖDU  Mindie Norrie 
ÖDU  Viggo Hellöre 
SPELIS  Viktor Jäderlund 
SPELIS  Lova Nyman 
SPELIS   Yudiana Yang 
DDU   Artur Kuczynski 
DDU   Mathilde Strante Worseck 
Elevråd Kristinaskolan   Adnan Alhafez 
Elevråd Kristinaskolan   Jamila Tajik 
Styrelsen  Juni Sowll 
Styrelsen  Julia Garhn 
Styrelsen  Abdi Mohamed 
Styrelsen  Fadi Shoshara 
Styrelsen   Kalle Löfgren 
Styrelsen   Josephine Olvhöj Kirkegaard 
Kansli   Johanna Söderström 
VB  Leila Svetlov 
VB  Nikolaj Olvhöj Kirkegaard 
SDR  Romel Belcher 
BOUJT  Jonna Sjögren 
Äkta man   Elias Tebibel 
Mötesordförande   Laith Foad Fathulla 
Mötessekreterare   Mikaela Söderström 
Mötesfunktionär   Jonny Dufvenberg  
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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.   
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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 Behandling av propositioner  

§ 14 Behandling av motioner  

§ 15 Fastställande av förbundsstyrelsens arvode  

§ 16 Fastställande av valberedningens arvode  

§ 17 Fastställande av förtroendevalda revisorns arvode  

§ 18 Fastställande av deltagandeavgift för nästa förbundsstämma  

§ 19 Godkännande av årets budget och verksamhetsplan  

§ 20 Val av förbundsordförande  

§ 21 Val av antal ledamöter  

§ 22 Val av styrelsens ledamöter  

§ 23 Val av revisor samt revisorssuppleant  

§ 24 Val av valberedning  

§ 25 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 19 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 stämmoordförande.   

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.   
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Propositioner  
  
  
Proposition 1                         Stadgeändring §5 mom 7 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16  
  

Proposition 1. Stadgeändring §5 mom 7  
 
Bilaga SDUF:s stadgar 2020 
 
Bakgrund 
I nuläget kan §5 mom 7 vara svår att förstå vad som gäller för ungdomsklubbarna. SDUF brukar och behöver 
få ungdomsklubbarnas verksamhetsberättelser från fjolåret i samband med SDUF ansökan om statsbidrag. 
Den ansökan skickas in i slutet av augusti. En kortare formulering som är anpassad till hur verksamheten 
faktiskt ser ut skulle göra det enklare att förstå vad som gäller. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att ändra i SDUFs stadgar §5 mom 7 från: 
 
”Lokal barn- och ungdomsorganisation som antagits som medlem skall årligen sända sin 
verksamhetsberättelse till SDUF senast en vecka före SDUF:s årliga förbundsstämma som hålls senast den 30 
november för att få rösträtt under stämman. Verksamhetsberättelsen ska då ha minst en styrelsemedlems 
namnteckning och verksamhetsberättelsen med resterande underskrifter ska lämnas in senast 30 
november."  
 
till 
 
”Lokal ungdomsklubb som antagits som medlem skall årligen sända sin verksamhetsberättelse med alla 
underskrifter till SDUF senast 1 augusti för att få rösträtt under stämman." 
 
 
 
 
 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att bifalla propositionen i sin helhet. 
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Motioner   
  
  
  
Motion 1    Obligatoriska examinationer inom högre utbildning för döva och gravt hörselskadade 
studenter  

 
Motion 2   Läger för döva och hörselskadade som läser/har läst högre utbildning  

 

Motion 3    Sveriges Dövas Ungdomsförbunds hemsida 

 

Motion 4    Utreda om det finns möjlighet att ansöka om pengar till att anställa en kommunikatör 

 

Motion 5    Fler verksamheter i Norrland och utnyttja dövföreningar mer 

 

Motion 6 Uppföljning av motioner 

 

Motion 7         Ledarskapsläger 

 

Motion 8   Nyhetsbrev på Teckenspråk 

 

Motion 9        Representation 

 

Motion 10     Kultur för unga  
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Motion 1. Obligatoriska examinationer 
inom högre utbildning för döva och 
gravt hörselskadade studenter 
 

Motionär: Norrlands Dövas Ungdomsråd 

Bakgrund: Den här motionen lyfter fram två problem som har uppstått inom högre utbildning, som vi vill 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska arbeta mot: 

1) Fler och fler döva och gravt hörselskadade universitetsstudenter tvingas att göra examinationer som 
innehåller fonetik (ljudlära) och övriga områden som rör talspråk trots det är i grunden ganska 
värdelösa kunskaper som dessa studenter inte alls kommer ha nytta av i framtiden, även inom sitt 
framtida yrke. Men ändå tvingas de att genomföra sådana examinationer eftersom universitetet inte 
vill böja på sina uråldriga audistiska regler. 

2) Förra året hos Göteborg Universitet stoppades en döv student från att fortsätta sin lärarutbildning 
eftersom hon inte kunde göra sin examination på grund av dövheten. Efter en lång kamp mot 
Göteborg Universitet rev de äntligen sitt beslut om den obligatoriska examinationen och studenten i 
fråga fick fortsätta läsa utbildningen. Teckenspråkets Röst har lyft fram fler fall som rör 
examinationer som har hindrat döva och gravt hörselskadade studenter från att läsa sin utbildning på 
samma villkor som hörande studenter. Det är ganska uppenbart att inte alla lärosäten i Sverige kan 
bemöta döva studenter på rätt sätt. 

 

Yrkande: 

- att Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska kräva att universiteten i Sverige ska anpassa 
examinationerna så att döva inte ska hindras från att genomföra examination som kräver tal- eller 
hörselförmåga. 

- att Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska kräva att universiteten i Sverige ska anpassa 
examinationerna så att döva inte behöver examineras i kunskaper om fonologi.  

 

Svar från förbundsstyrelsen: 

Vi håller med om att universiteten ska anpassa examinationerna så att ingen döv hindras från att genomföra 
någon examination på grund av att den inte är tillgänglig. Däremot kan fonologiska kunskaper vara 
användbara vid lingvistiska studier för att exempelvis kunna förklara hur svenska respektive svenskt 
teckenspråk är uppbyggt och dra paralleller så även forskare som jobbar med auditiva språk förstår. 

  

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att bifalla första att satsen och avslå 
andra att satsen.  
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Motion 2. Läger för döva och 
hörselskadade som läser/har läst högre 
utbildning 
 

Motionär: Norrlands Dövas Ungdomsråd 

 

Bakgrund: Fler och fler döva och hörselskadade under 30 studerar högre utbildning och ändå finns det inte 
någon sammanslutning utöver en Facebookgrupp för unga döva akademiker och studenter i Sverige (enligt 
OECD har Sverige en av världens mest utbildade befolkningar).  

 

I några europeiska länder finns det föreningar avsedda för just döva och hörselskadade akademiker. Därför 
anser Norrlands Dövas Ungdomsråd att det är gynnsamt att ett ungdomsförbund som Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund arrangerar en möteshelg eller ett läger för unga döva och hörselskadade studenter samt ge 
dem förutsättningar att bilda en dövstudentförening. På dessa möten kan den här växande gruppen få 
möjligheter att utbyta innovativa idéer och erfarenheter med varandra. På grund av Sveriges Dövas 
Ungdomsförbunds ekonomi och nätverk är det mer genomförbart med läger eller sammanträde än om en 
mindre ungdomsklubb tar på sig ansvaret.  

 

Förhoppningsvis odlas då intresset bland deltagarna på lägret att utveckla en studentförening för döva och 
hörselskadade unga. 

 

Yrkande:  

att Sveriges Dövas Ungdomsförbund 2022 eller 2023 arrangerar en helg för unga döva och hörselskadade 
studenter och akademiker.  

att Sveriges Dövas Ungdomsförbund försöker väcka intresset att skapa en dövstudentförening. 

 

Svar från förbundsstyrelsen: 

Vi ser en fördel med att döva och hörselskadade studenter och akademiker får nätverka då allt fler döva och 
hörselskadade läser vidare på universitet och högskolor. Vår planerade verksamhet- och budgetplan ger inte 
möjlighet att genomföra under 2022 men SDUF skulle kunna genomföra det under 2023.  

  

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att bifalla motionen i sin helhet. 
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Motion 3. Sveriges Dövas 
Ungdomsförbunds hemsida 
 

Motionär: Norrlands Dövas Ungdomsråd 

 

Bakgrund: Sveriges Dövas Ungdomsförbunds hemsida har varit under uppbyggnad alldeles för länge och själva 
hemsidan är inte helt användarvänlig. Den behöver förbättras genom att: 

 

1. Undvika vit bakgrund då det brukar bli för mycket för ögonen. Användarna ska kunna välja mörk eller 
ljus bakgrund eller så ska Sveriges Dövas Ungdomsförbund helt enkelt ha en mörkare bakgrund. 

2. Undvika grå och svaga färger i texter. Ha starkare kontraster mellan textens färg och bakgrund. 
3. “Kontakter” ska finnas längst upp på sidan. 
4. Kalendern ska synas på startsidan. 

 

Hemsidan bör bli färdig innan sommaren 2022. 

 

Yrkande:  

att Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska justera sin hemsida enligt de fyra punkterna. 

att Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska göra klart hemsidan innan sommar 2022. 

 

 

Svar från förbundsstyrelsen: 

Det pågår ett arbete med att färdigställa hemsidan. De punkter som tas upp i motionen är bra ur ett 
tillgänglighetsperspektiv och är något som redan diskuterats i utformningen av hemsidan.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse motionen besvarad.  
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Motion 4. Utreda om det finns möjlighet 
att ansöka om pengar till att anställa en 
kommunikatör 
 

Motionär: Norrlands Dövas Ungdomsråd 

 

Bakgrund: Det är ett återkommande tema i motioner till Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Vi lever i ett 
samhälle där social media håller en stor roll. En kommunikatör skulle sköta SDUF:s social media, hemsida samt 
kommunikation mellan SDUF och medlemmarna. Därför anser NDUR att det är värt att utreda om det finns 
möjligheter till att ansöka pengar för att anställa en kommunikatör hos SDUF.   

 

Yrkande: 

att Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska utreda om det finns möjlighet att anställa en kommunikatör. 

 

 

Svar från förbundsstyrelsen: 

Förbundsstyrelsen har redan under verksamhetsåret 2021 utrett om anställning av en kommunikatör skulle 
vara möjlig. Vi har kommit fram till att vi i nuläget inte har den ekonomi som behövs för att anställa en 
kommunikatör. Skulle de ekonomiska förutsättningarna ändras i framtiden kommer vi att se över 
möjligheterna igen. 

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen. 
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Motion 5. Fler verksamheter i Norrland 
och utnyttja dövföreningar mer 
 

Motionär: Norrlands Dövas Ungdomsråd 

 

Bakgrund: Norrland är väldigt stort och har numera lokaler som ägs av norrländska dövföreningar. Norrlands 
Dövas Ungdomsråd är väldigt glada över att Sveriges Dövas Ungdomsförbunds förbundsstämma blir av i 
Sundsvall. Vi ser dock att för lite av SDUF:s verksamhet förläggs i Norrland. Vi önskar att fler läger, möten i 
Norrland för att utnyttja de lokalerna som finns idag (till exempel Slädaviken på Alnö i Sundsvall). Det kan då 
bidra med lite till dövföreningarnas ekonomi. Turkostänkande är något vi vill att Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund ska tänka på lite mer framöver.  

 

Yrkande:  

att Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska arrangera fler möten, läger och liknande i Norrland. 

att Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska använda turkostänkande i val av lägerlokaler. 

 

 

Svar från förbundsstyrelsen: 

SDUF lägerverksamhet strävar efter att ha verksamhet på olika platser i Sverige för att så många som möjligt 
av våra medlemmar ska känna att lägerplatserna är värda att åka till. För att en plats ska väljas behövs 
tillräckligt många sängplatser och aktiviteter i anslutning till lägerplatsen. Vi vill inte låsa lägergruppen men 
tar med önskemålet och ser utifrån utbudet av lägerplatser om det är möjligt att förlägga mer av SDUF 
verksamhet i Norrland. Turkostänkande är något som används redan nu i och med att SDUF använt Björkö 
som tillhör Göteborgs Dövas Förening och Västanvik Folkhögskola som ägs av Sveriges Dövas Riksförbund. 
SDUF välkomnar ungdomsklubbarna att tipsa lägergruppen om lägerplatser som kan passa för att på så sätt 
bli ännu bättre på att välja lägerplatser med turkostänkande och geografisk spridning framöver. 

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå första att satsen och anse den andra 
att satsen som besvarad.  
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Motion 6. Uppföljning av motioner 
 
Motionär: Stockholms Dövas Ungdomsråd 
 

Bakgrund: SDUR vill se en mer tydligare uppföljning av motioner som skickats in under tidigare årsstämmor 
då SDUR upplever att merparten av motionerna försvinner under radarn med åren. Det är viktigt att 
motioner följs upp annars försvinner själva syftet med motionerna.  

 

Yrkande:  

att det ska läggas till en ny punkt på årsstämmans dagordning där man följer upp föregående års motioner.  

 

 

Svar från förbundsstyrelsen: 

Vi välkomnar förslaget och håller med i att uppföljning är ett viktigt verktyg för att nå våra gemensamma mål.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att bifalla motionen. 
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Motion 7. Ledarskapsläger 
 

Motionär: Stockholms Dövas Ungdomsråd 
 

Bakgrund: Ett läger för att skapa framtida ledare inom dövrörelsen har funnits i århundrandet hos flera 
andra länder men i Sverige finns det inget liknande läger där man kan fostra nya ledare inom dövrörelsen. 
Det är viktigt att följa utvecklingen inom dövrörelsen där man redan nu kan se att dövrörelsen skriker efter 
unga ledare då det har varit problematiskt med att få in nya styrelsemedlemmar till både lokala och på 
riksnivå.  
 
Yrkande:  

att SDUF ska arrangera ett ledarskapsläger vars syftet är att odla nya unga ledare till dövrörelsen.   

 

 

Svar från förbundsstyrelsen: 

Vi håller med om att krafttag för att säkra framtidens ledare inom dövrörelsen behövs. Vår planerade 
verksamhet för de två närmaste åren lämnar däremot inte utrymme för ett ledarskapsläger, om det 
ekonomiska förutsättningar och intresset hos medlemmar fortfarande finns kvar i framtiden kan SDUF 
försöka genomföra det 2023 eller 2024.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25  
  

Motion 8. Nyhetsbrev på Teckenspråk 
 

Motionär: Stockholms Dövas Ungdomsråd 
 

Bakgrund: Det har inkommit en tidigare motion där man ville se nyhetsbrev från SDUF, motionen beviljades. 
SDUF började då skicka ut nyhetsbrev som uppskattades av medlemmarna. Då kunde man få en bättre insyn 
i SDUFs verksamhet och vad som pågick på kansliet. Av någon okänd anledning har SDUF slutat skicka ut 
nyhetsbrev vilket är beklagligt då det var en möjlighet för oss medlemmarna att hänga med i SDUFs 
verksamhet.  Nyhetsbrevet kan bland annat innehålla det intressepolitiska arbetet, information om diverse 
projekt, hur kansliet ser ut, vilka är det som jobbar på kansliet, vilka styrelsen är och så vidare. 

 

Yrkande: 

att SDUF ska fortsätta med sitt nyhetsbrev där man som medlem kan följa med SDUFs arbete i flera 
områden.  

 

 

Svar från förbundsstyrelsen: 

Efter varje styrelsemöte brukar SDUF förbundsstyrelse skicka ut nyhetsbrev på svenskt teckenspråk. Efter 
representationer försöker vi även publicera rapporter om hur representationerna gått. Under det året har 
SDUF av misstag missat att göra detta men vi har för avsikt att fortsätta i enlighet med tidigare beslut. 

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att anse motionen som besvarad. 
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Motion 9. Representation 
 

Motionär: Stockholms Dövas Ungdomsråd 
 

Bakgrund: Fysiska representationer vid döva sammankomster som ungdomsidrottsspelen, skolavslutningar, 
fritidsgårdar, och flera andra ställen där unga finns är otroligt viktigt för att tidigt fånga upp intresset för 
föreningsliv hos unga.  

Det är ingen hemlighet att intresset för föreningsliv på sista tiden avtagit hos ungdomarna vilket SDUR ser 
allvarligt på. Därför är fysiska representationer mer viktigare än någonsin för att visa SDUF finns och vad ni 
gör. SDUR är medvetna om covid19-restriktionerna men vill se att de fysiska representationerna blir fler 
med tiden då samhället öppnas upp igen.  

 

Yrkande: 

att SDUF ska fysiskt representera vid diverse evenemang där döva unga finns för att visa att SDUF finns samt 
informera vad SDUF jobbar med.  

 

 

Svar från förbundsstyrelsen: 

Vi håller med om att synliggöra SDUF vid döva sammankomster är viktigt. Under 2020 och 2021 har de 
fysiska representationerna varit färre eftersom situationen med Covid-19 tvingat hela världen till en 
omställning; i normala fall gör SDUF, med stöd från ungdomsklubbarna, skolturné varje år för att fånga upp 
intresset för föreningslivet hos unga. SDUF jobbar på riksnivå och att representera till större 
sammankomster som ungdomsidrottsspelen är en bra sak som SDUF inte tänkt på och tar med oss för att 
jobba med det framöver. Till lokala sammankomster som skolavslutningar anser vi är något som våra 
ungdomsklubbar är mer lämpade för då de redan finns i närheten vilket även blir både tids- och 
kostnadseffektivt.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen.  
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Motion 10. Kultur för unga 
 

Motionär: Stockholms Dövas Ungdomsråd 
 

Bakgrund: Det kulturella utbudet för de unga har med tiden sinat vilket är bekymrande. Förr i tiden fanns 
det flera kulturella utbud att välja och vraka mellan vilket har lagt grunden till flera duktiga utövare inom 
kulturen idag. Tyvärr finns det inte lika mycket att välja på inom kulturen idag, något som SDUR vill se en 
ändring på och tror att lobbyarbete är en rätt väg att gå.  
 
Yrkande: 

att SDUF ska lobba för att öppna upp flera möjligheter för de unga att få ta del av kulturen inom olika 
satsningar. 

 

 

Svar från förbundsstyrelsen: 

Kultur är ett brett område och för döva är den tillgänglig genom bland annat Riksteatern Crea och Dövas 
Dag. SDUF har tidigare skickat deltagare till dramaläger med deltagare från andra länder. Vidare finns 
mycket kultur digitalt idag genom bland annat UR, SVT och andra medier som erbjuder program på 
teckenspråk. Visual Verncular har även spridits på sociala medier av olika arrangörer. Av motionen framgår 
inte vad det är för kultur SDUF önskar att SDUF ska lobba för vilket för det svårt att ta ställning till motionen 
och vad det skulle innebära för SDUF i praktiken för att överväga om SDUF har resurser att driva detta. 

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman att avslå motionen. 
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Förbundsstyrelsens arvode   
  
  
  
Under 2021 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 2022.   
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Valberedningens arvode   
  
  
  
Under 2021 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 2022.  
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Förtroendevalda revisions arvode   
 
Under 2021 har förtroendevalda revisorn haft ett basbelopp på 999 kr.  
  
  
  
Valberedningen föreslår stämman  
  
att   hålla det oförändrat och ha samma belopp på 999 kr under 2022.  
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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 2022.                                 
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Deltagandeavgift för nästa 
förbundsstämma   
  

  
Under 2021 har deltagaravgiften till förbundsstämman varit 500 kr per ungdomsklubbsombud.  
 
 
  
 
  
Förbundsstyrelsen föreslår stämman  
  
att  deltagaravgiften ska vara 500 kr per ungdomsklubbsombud för 2022.    
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Valberedningens förslag för 2020-2021  
 
Förbundsstyrelse  
  
Ordförande ett år    
  

Abdi Damian Mohamed 
   

(nyval)  

Ledamöter två år 
 
 
    

Fadi Shoshara 
Emilie Veilgaard Mahler 
Mindie Norrie 

(omval) 
(nyval) 
(nyval) 
 

Ledamöter ett år                                                            Vakant, 1 år (fyllnadsval)  
 

  
Josephine Kirkegaard och Julia Grahn har ett år kvar.  
                          
Revisorer  
  
Auktoriserad revisor ett år   

  

Hanna Rexhammar  (omval)   
från Deskjockeys Revision KB  

Förtroendevald revisor ett år  
  

David Farkas  (nyval)  

Förtroendevald revisorssuppleant   Kevin Shiva  (nyval)  
ett år  
  
Nästa valberedning  
  

 

Sammankallande ett år  
  

  Anton Lindberg Nyberg  (nyval)  

Ledamöter ett år    Vakant   (nyval)  
    
  

  Vakant   (nyval)  

Suppleant ett år  
  
Stämmofunktionärer   
  

  Vakant    (nyval)  

Stämmoordförande  
  

  Laith Foad Fathulla  

Stämmosekreterare    Mikaela Söderström     

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

  Nora Duggan, nora@sduf.se  

Ledamöter      Nikolaj Olvhöj Kirkegaard  
  
   

  Leila Svetlov 
 

mailto:nora@sduf.se
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Motkandidatblankett  
  
Blanketten med den nominerades namnteckning lämnas till valberedningen senast kl 22.00 
fredag den 19 november 2021. 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  
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