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Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)
bildades den 17 december 1937 av döva ungdomar
som ville ha en egen klubb. Sedan dess har SDUR
bevakat unga dövas intressen inom många olika
områden som fritid, utbildning och kultur och arbetat
för döva barn och ungdomars rättigheter i samhället.
I SDUR:s stadgar är målet för verksamheten bland
annat:
▪ att främja vård, fostran och utbildning av barn och
ungdomar.
▪ att verka för dövas rätt till teckenspråk.
▪ att tillvarata medlemmarnas dövpolitiska intressen
och kulturella intressen, både vad gäller dövkulturen
och samhällets kulturutbud.
▪ att bedriva verksamhet för medlemmarna på dövas
villkor, där alla har lika värde.

SDUR vänder sig i första hand till döva och
teckenspråkiga barn och ungdomar mellan 6-31 år i
Stockholms län. SDUR är anslutet till Sveriges Dövas
Ungdomsförbund (SDUF). Ett viktigt led i
förverkligandet av SDUR:s mål har varit bildandet av
fritidsgården DUKiS (Döva Ungdomars Klubb i
Stockholm).
SDUR är huvudman för DUKiS som är, sen år 1992,
den enda fritidsgården i hela Stockholms län som
erbjuder en teckenspråkig miljö för döva ungdomar.
Medlemmarnas önskemål har ett stort inflytande över
verksamhetsplaneringen. SDUR:s verksamhet är
riktad till medlemmar, barn och ungdomar och kan
kategoriseras inom fyra olika fält; Fritidsgården
DUKiS, lovverksamhet, lägerverksamhet och övrig
medlemsverksamhet.
Våra viktiga samarbeten med andra organisationer
har varit under året främst SDF, Stockholms Dövas
Förening, med vilket vi delar vårt kansli, och även
med idrottsklubben IK Hephata och familjeklubben
Näckrosen. Vidare har vi också god kontakt med
andra som bland annat Manillaskolan och Dövteamet.
Styrelseledamöter - innan årsmötet 17 mars
Sofie Hedlund, ordförande
Julius Gasslander, vice ordförande
Gustav Wahlgren, kassör, fr.o.m. 6 juni
Ellinor Persson, ledamot
Jiin Najar, ledamot
Jamila Ouahid, ledamot t.o.m. 11 december
Adam Neverland, ledamot t.o.m. 31 oktober
Alexandra Polivanchuk, ledamot, t.o.m. maj

Styrelseledamöter - efter årsmötet 17 mars
Julius Gasslander, ordförande
Sofia Lindevall, vice ordförande
Gustav Wahlgren, kassör
Ellinor Persson, ledamot
Jiin Najar, ledamot
Rasmus Lewis, ledamot
David Öhman, ledamot, fr.o.m. 14 juni
Anställda – SDUR
Linnea Karmgård 100% vikarierande
ungdomskonsulent t.o.m. 30 juli
Florian Tirnovan 100 % ungdomskonsulent fr.o.m. 1
augusti
David Farkas,100% verksamhetsansvarig
Anställda – DUKiS
Martina Kvist, t.om 13 juni
David Öhman t.om 13 juni
Linnea Lamhauge 75% fritidsledare, fr.o.m. augusti,
tom 28 oktober
Sebastian Capdevila Lindahl, 75% fritidsledare,
fr.o.m. augusti
Jamila Ouahid, 100% fritidsföreståndare
Warda Al-Tayr, lokalvårdare t.o.m. juni
Abriham Muluemebet, lokalvårdare fr.o.m. augusti
Valberedningen och revisorer
Valberedningen valdes under årsmötet och har
bestått av Sofie Hedlund, Eric Wranne och Pernilla
Nilsson
Valberedningens uppgift är att bevaka styrelsens
arbete och representanternas lämplighet samt att vid
behov leta efter bra kandidater till styrelsen.
Auktoriserad revisor: Johan Engdal, Sonora
Revision AB
Ersättare: Tjänsteman i Sonora Revision AB
Förtroendevald revisor: Sven-Emil Karmgård
Förtroendevald revisorssuppleant: Pontus Högberg
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Möte inför SDR Kongress, 31 januari
Linnea Karmgård
Möte om faktafilm med SDF, SDUF och SDR
8 februari
Linnea Karmgård
Samverkansmöte med Dövteamet, 9 februari
Linnea Karmgård
Föräldramöte på Manillaskolan, 15 februari
Linnea Karmgård, David Farkas

Övriga ledare
Alexandra Polivanchuk, Amina Ouahid, Corey Balzer,
David Öhman, Elias Tebibel, Fatima Tebibel, Isabella
Karmgård, Jamila Ouahid, Jiin Najar, Johanna Busk,
Josefina Andersson, Kristina Bengtsson, Laith
Fathulla, Michelle Malchow, Nadia Lusth-Ackbarian,
Sajad Abdulazem, Sebastian Capdevila, Sofia
Lindevall, Sofie Hedlund, Therese Rangfeldt.
Arbetsgivaransvar, ekonomiarbete och förvaltning
SDUR har eget arbetsgivaransvar och styrelsen
ansvarar tillsammans med arbetsledarna för den
praktiska arbetsledningen för alla anställda.
Under året har kassören Gustav Wahlgren
tillsammans med ungdomskonsulenten och
föreståndaren i samråd med styrelsen varit ekonomioch budgetansvariga för SDUR och DUKiS.
Medlemmar
År 2012 313 medlemmar
År 2013 299 medlemmar
År 2014 271 medlemmar
År 2015 325 medlemmar
År 2016 333 medlemmar
År 2017 325 medlemmar
Av dessa 325 medlemmar var (239) stycken
medlemmar mellan 6 – 25 år gamla och (76) stycken
mellan 26-31 år gamla varav (10) stycken var 31 år.
Alla barn och ungdomar som blir medlemmar i SDUR
blir även medlemmar i Stockholms Dövas Förening,
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (6-30 år) samt
Sveriges Dövas Riksförbund.
Medlemsavgiften under 2017 var 200 kr för de under
19 år och 400 kr för de som fyllt 19 år.

Representationer .
Möte med Manillaskolans skolledning om
ledstänger, 19 januari
Linnea Karmgård
Möte med landstingsrådet Ella Bohlin från KD,
23 januari
Linnea Karmgård

Samverkansmöte med SDFs sektioner, 23 februari
Linnea Karmgård
Samverkansmöte med Tolkcentralen 7 mars
Linnea Karmgård
Möte med Skärholmens Ungdomsmottagning
13 mars
Linnea Karmgård
Möte om faktafilm med SDF, SDUF och SDR
20 mars
Linnea Karmgård
Möte med Hörselhabilitering, 10 april
Linnea Karmgård
Teckenspråkets dag 14 maj
Jiin Najar, David Öhman, Martina Kvist
Erasmus+ uppstartsmöte, 17 maj
Linnea Karmgård, David Farkas
Informationsmöte med Socialförvaltningen, 30 maj
Linnea Karmgård
DÖV+ möte. 13 juni
Jiin Najar, David Farkas
Föräldramöte Manillaskolan, 6 september
Florian Tirnovan, Jamila Ouahid
SDF Samverkansmöte, 8 september
Florian Tirnovan
Samverkansmöte med Dövteamet, 14 september
Florian Tirnovan
Dövas Dag i Jönköping, 22-24 september
Rasmus Lewis
Dövlandslaget fotbollsmatch, EM-kval,
ansiktsmålning, 30 september
Jiin Najar
European Deaf Youth Capital EXPO, 7 oktober
Julius Gasslander, David Öhman, Gustav Wahlgren
Samverkansmöte med Tolkcentralen, 17 oktober
september
Florian Tirnovan
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SDUF Förbundsstämma, 10-12 november
Gustav Wahlgren, David Öhman, Rasmus Lewis,
Mathilde Strante Worseck, Michelle Malchow, Julius
Gasslander

Medlemskväll
Vi utförde även medlemskvällar för våra medlemmar
så att de kunde skriva in motioner till vårt årsmöte
samt SDUFs förbundsstämma.

Öppet hus på Manillaskolan, 22 november
Florian Tirnovan, Sofia Lindevall

Personalmöten och medarbetarsamtal
Personalmöten sker en gång per månad inom
SDUR:s verksamhet tillsammans med DUKiS samt en
gång per månad tillsammans med SDF. SDUR har
även medarbetarsamtal en gång per termin med alla
anställda.

Möte med Hörselhabilitering, 28 november
Florian Tirnovan

Tidpunkter under året .

Styrelsemöten
Under dessa datum har styrelsemöten genomförts:
26/1, 26/3 (konstituerande), 20/4, 1/6, 15/8, 27/9 och
7/11.
Arbetsutskotts-möten (AU)
Under dessa datum har AU möten genomförts:
1/2 och 29/7.
Årsmöte och rådsmöte
Årsmötet genomfördes den 17 mars på DUKiS och
rådsmötet genomfördes den 18 oktober, det även på
DUKiS. SDUR hade som mål att nå 333 medlemmar,
skulle SDUR lyckas så fick det bli tårtkastning på
styrelsen. Årets medlemssiffra landade på… 333!

Styrelse och Personalkonferens
Styrelse- och personalkonferens genomfördes på Silja
Line någonstans mitt i skärgården 1-3 september där
vi planerade kommande verksamhet under hösten
2017 och år 2018.
Vi hade även en hel dags kickoff den 26 mars för den
nya styrelsen tillsammans med kanslipersonalen.
Syftet med att ha en kickoff så snabbt efter årsmötet
var att tydligt lägga grunden för den nya styrelsen, för
deras kommande styrelsearbete.
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Julbord
Julbord för styrelsen och de anställda inom SDUR
blev av på Kristinehovs Malmgård tillsammans med
SDF den 8 december.

Arbetsgrupper .
SDUR har haft sex olika arbetsgrupper under året.
Dessa sex var:
Grafik och profil
Gruppen tar upp olika saker angående SDUR:s
hemsida, profilprodukter och flera andra saker.
David Öhman, Florian Tirnovan och David Farkas
sitter med i gruppen.
18-31 år
Gruppen ansvarar för aktiviteter som är inriktat till våra
medlemmar som är mellan 18-31 år.
Rasmus Lewis, Daniel Littorin, Ellinor Persson, Gustaf
Lindahl och David Farkas sitter med i gruppen.
SDURfest
Gruppen ansvarar för den stora årliga festen under
februari/mars månad.
Årets fest var: ”Le Impudique Samedi” som ni kan
läsa mer om senare i denna verksamhetsberättelse.
Gruppen jobbade även under hösten med festen för
2018, det blir en mexikansk kväll som tema! Festen
2017: Julius Gasslander, Nadia Ackbarian Lusth,
Ellinor Persson och David Farkas.
European Deaf Youth Capital 2017
Gruppen ansvarade för EDYC, European Deaf Youth
Capital som hölls i Stockholm under 2017:
Laith Foad Fathulla, Jannicke Kvitvær, Ellinor
Persson, Gabriella Della Morte Pålstam, Erdem Akan,
Florian Tirnovan, Alexandra Polivanchuk, Sofia
Lindevall och David Farkas.

Intressepolitik .
Utbildning
SDUR har under året bevakat Manillaskolan, haft
möten både med skolledningen samt med deras
elevråd för att stödja elevrådet i deras arbete. Vi har
även varit på Manillaskolans öppet hus och lyssnat på
deras föreläsning.

DÖV+
SDUR har under 2017 i samarbete med SDF erbjudit
olika slags verksamhet till målgruppen, döva personer
med ytterligare funktionsnedsättning.
Isabella Karmgård, Kristina Bengtsson och David
Farkas sitter med i gruppen.
SDUR 80 arbetsgrupp: David Farkas, Florian
Tirnovan, Julius Gasslander och Sofia Lindevall.
DUKiS 35 år arbetsgrupp: Gustav Wahlgren, Albert
Boklund och Jamila Ouahid.
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Studiebesök
Vi har tagit emot en hel del studiebesök tillsammans
med SDF på vårt kansli. Besökarna har varit allt från
olika tolklinjer i hela Sverige till internationella gäster.

DUKiS .
DUKiS står för Dövas Ungdomsklubb i Stockholm.
Fritidsgården DUKiS har öppet varje dag förutom på
torsdagar under skolläsåret, vissa helger och under
loven. Besökarna på DUKiS består främst av
ungdomar som går på Manillaskolan och Alviksskolan
som kommer efter skolans slut, men DUKiS
välkomnar alla teckenspråkiga barn och ungdomar
mellan 7 och 31 år. Vi finns på Olof Palmes gata 27 i
centrala Stockholm.

Tolkfrågor
SDUR bevakar tolkfrågor i Stockholms län genom att
medverka i samverkansmöten med tolkcentralen. Vi
har följt upphandlingen och haft dialogträffar med
tolkbolagen och med våra medlemmar. Vi stödjer
också våra medlemmar med olika tolkfrågor och
patientanmälan.
Sociala frågor

Här finns möjligheten att bland annat spela
bordtennis, leka spökboll, spela innebandy, spela tvspel eller bara ta en fika med kompisarna och mycket
mer. Det är upp till dig vad du vill göra här på
fritidsgården, vi har också två fritidsledare som
tillhandahåller dina önskemål. Här kan teckenspråkiga
ungdomar koppla av och umgås med andra i samma
ålder, i en helt teckenspråkig miljö. Personalen är fullt
teckenspråkiga och erbjuder ungdomarna stimulans
genom gemensamma lekar och pratstunder utöver
ungdomarnas eget umgänge på DUKiS.

Dövteamet
SDUR bevakar verksamheten genom att delta på
samverkansmöten. Vi har ett gott samarbete och
informerar varandra om aktuella saker inom våra
verksamheter.
Psykiatriska mottagningen för döva och
hörselskadade i Älvsjö
SDUR bevakar verksamheten genom att delta på
samverkansmöten. Vi har påpekat mottagningens
teckenspråkskompetens och även dövkompetens, då
det är stora brister där.
Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, för döva och
hörselskadade
SDUR bevakar verksamheten genom att delta på
samverkansmöten. Vi har påpekat mottagningens
teckenspråkskompetens och även dövkompetens, då
det är stora brister där.
Vi har också genom DUKiS haft kontakt med Sveriges
Dövas Ungdomsförbunds nya projekt ”Barn och
ungdomsjour på teckenspråk”, det kommer att bli ett
samarbete med dem under 2018.
Arbetsmarknad
SDUR är även med i samverkansmöten tillsammans
med arbetsförmedlingen ca tre gånger per år. Vi
deltar även på andra möten som rör
arbetsmarknadsfrågor.
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Olika händelser som DUKiS anordnat:
Detta år har vi haft flera olika aktiviteter och några av
dem är Reball, Boda Borg, FIFA 17-turnering, pokerturnering, bollturneringar, charader, 24 karat,
lasergame, gokart, skridskoåkning, snöbollskrig och
mycket mer. SDI Ungdom ordnade en nattcup i
innebandy, vi DUKiS samlade ihop ungdomar till ett
lag och åkte tillsammans i minibuss till Örebro och
spelade hela natten i våra egendesignade
matchtröjor.

Mr och Miss DUKiS
Vi har utsett två vinnare som vi tycker har varit en bra
förebild och visat engagemang under året. Momo
Marqvardsen och Maksim Baradzin blev Miss och Mrs
DUKiS!

Samma dag som jullovet började hade vi
julklappsbyte på DUKiS som blev mycket populärt
som vanligt. Ca 40 ungdomar var på plats.

DUKiS 25 och 35 ÅR
Lokalen på Olof Palmesgata 27 fyllde 25 år och det
måste ju firas! Vi höll i en fest där vi bjöd in Åsa
Gustavsson och Ausa Wahlström där de fick berätta
om hur lokalen blev till och hur processen varit. Det
var en härlig stämning med ungdomarna och gäster i
alla åldrar, på plats fanns det sumobrottning som
aktivitet, på väggarna fanns det gamla foton från åren
i lokalen. SDUR, SDF och SDUF höll tal, bland annat
om hur viktig fritidsgården är.
Vi firade även DUKiS på en annan dag under samma
vecka, denna gång för själva namnet då DUKiS redan
fanns innan hos det gamla Dövas huset på Storgatan
innan det flyttades till den nuvarande adressen.
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Namnet fyllde hela 35 år gammal! Då hyrde vi en
dansmaskin som snabbt blev populär hos
ungdomarna. Vi bjöd också på miniburgare från
kända dövkocken Igor Sapega! Vi avslutade firandet
med att släppa upp 35 rislyktor upp i luften som en
symbol för DUKiS som 35 år.

Från och med hösten 2017 var fredagsledarna Tauhid
Bhuiyan, Gesly Belcher, Le Thor (t.om december),
Michelle Malchow, Wilda Lorentzon, David Öhman
och Hanna Murray.
Övriga ledare
Förutom vår ordinarie personal är vi också
tacksamma för våra vikarier, samt SDUR styrelse och
kansli som har ställt upp när vi behövt dem.
Kommunikation
DUKiS använder Facebook och Instagram som de
största informationskanalerna, men använder även
DUKiS hemsida och vår interna TV. Vi har haft
problem med hemsidan och därför bestämt oss att
flytta vår hemsida till SDURs hemsida www.sdur.se
med en egen meny.
European Deaf Youth Capital
SDUR arrangerade ett stort event med gäster från
hela Europa. Vi har haft ett nära samarbete med
arbetsgruppen då de lånat lokalen till deras workshop.

SDR Kongress
Medan SDR hade sin kongress hos Scandic Star i
Sollentuna, hängde vi med och flyttade vår
verksamhet dit för en dag. Vi fick flera frågor från
nyfikna kongressgäster och ordnade aktiviteter för
ungdomarna. Rudolfs Stupans vann en sprillans ny
airboard!
Onsdagsaktiviteter
På onsdagar har vi en minifredag då vi ordnar
aktiviteter där ungdomarna får tävla mot varandra och
samla poäng. Den som samlat mest poäng vid
läsårets slut vinner ett pris. Under 2017 samlade
Momo Marqvardsen och Jiin Söderberg ihop flest
poäng och vann varsin rullskridskor!
Fredagskvällar
Under fredagskvällar ordnar vår personal tillsammans
med ideella fredagsledare olika aktiviteter för
ungdomarna. Bland annat brukar vi ta med
ungdomarna och bowla eller åka gokart bland annat,
ordna olika tävlingar (t ex. tårt- och pizzabaktävlingar
samt en och annan 5-kamp) Vi ser även till att
ungdomarna får något att göra på fredagskvällarna
samt ha roligt tillsammans.

På fredagen var det dags för den stora
Talangshowen, vi DUKiS var på plats med våra
ungdomar och tittade på showen.
På lördagen hade de EXPO då passade vi på och
flytta vår verksamhet dit och svarade på frågor från de
utländska gästerna då fritidsgården är väldigt unik i
sitt slag då inte många andra länder har någon
fritidsgård för döva och hörselskadade ungdomar.
Gästerna fick också prova på våra klassiska
aktiviteter som kubb, bordtennis och ansiktsmålning.
Tack
Vi vill också säga ett stort tack till de många personer
som hjälpt oss med olika små och stora saker under
hela året, exempelvis har de skänkt bort tavlor, soffor,
bord med mera, samt hjälpt med oss olika tips och
idéer för att utveckla fritidsgården.

SDUR:s verksamhet .
Vårt tema för året 2017 var: 80 år och 25 år då SDUR
fyllde hela 80 år samtidigt som DUKiS fyllde 25 år.

Fredagsledare
Fritidsgården DUKiS är tacksam för de fredagsledare
som under året planerat alla fredagar och deltagit i
verksamheten och förgyllt ungdomarnas

Under året ska vi prioritera vår verksamhet kring
firandet av SDUR:s 80 års långa arbete för att stärka
döva barn och ungdomars möjligheter och rättigheter
kring deras liv. I arbetet kommer vi även inkludera vår
unika fritidsgård DUKiS som erbjudit alla döva och
teckenspråkiga barn och ungdomar i Stockholms län
en teckenspråkig miljö på fritiden sedan 25 år tillbaka!

Fredagsledarna jobbar åtta gånger om året med vår
ordinarie personal. Under hösten 2016 och våren
2017 var följande personer fredagsledare på DUKiS;
Fatima Tebibel, Sofia Lindevall, Gesly Belcher,
Larissa Strante Worseck, Jamila Ouahid, Ellinor
Persson, Sofie Hedlund, Gustav Wahlgren, Jiin Najar,
Adam Neverland och Julius Gasslander.

I samband med temat har vi genomfört två olika
firande för fritidsgården DUKiS som lokal och själva
namnet (13/9 och 15/9). SDUR har också firat
storslaget genom att ta på sig det stora
arrangemanget European Deaf Youth Capital som
lockade hundratals deltagare från hela Europa, mer
om det kan ni läsa senare i verksamhetsberättelsen
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Vi avslutade året med en 80årsfest på Dövas Hus för
våra medlemmar (2/12).

Ungdomsmottagning
Vi hade ett samarbete med Skärholmens
Ungdomsmottagning där en av personalen kunde
teckenspråk. Vi bjöd in denne till vår fritidsgård fär
ungdomarna fick ställa frågor och diskutera om sex
och samlevnad.

SDURfest
Den 25 februari hade vi vår årliga SDURfest! Temat
var ”Le Impudique Samedi” och lokalen var dekorerad
i guld och vitt eftersom vi fyller 80 år detta år! Ungefär
100 personer deltog under kvällen och alla de
personerna var utklädda. Det blev en trevlig stämning
med roliga festliga lekar, en lyckad kväll med andra
ord!
Vi hade även en fest den 2 december i anknytning till
vårt firande av 80 år som ungdomsklubb.
Det blev en mysig fest med en massa skratt och lekar.
Våra medlemmar fick även souvenirer i form av
muggar med tryck ”SDUR <3 YOU”.

Teckenspråkets dag
Det blev ansiktsmålning, Gubben Noak och ”Gissa
vem. Vi sålde även SDUFs jubileumsbok samt våra
profilprodukter. Boken från Kristoffer Kold Erlanden
”Men vafan!” hade också release, totalt kom det ca
150 besökare.
Sommar
Under sommaren var det planerat att vi skulle träffas
och ha aktiviteter varje onsdag. Dock så ställde det
dåliga vädret till det en hel del men vi siktar på ett nytt
upplägg under 2018, det ska bli mer spontanitet och
anpassat efter vädret.

Italiensk kväll
Den 27 januari hade vi en gäst från Italien,
Alessandro Abbate. Han bodde i Sverige under en
kort period då han studerade här. Han berättade om
sig själv och den italienska kulturen, det bjöds även
på italienska snacks.

9

Självförsvarsworkshop
Två självförsvarsworkshops genomfördes med en döv
föreläsare från Amerika, Angela Maria Nardolillo. Hon
hade en föreläsning om Haiti och hennes arbete för
de döva utsatta kvinnorna i Haiti på första dagen och
på den andra dagen hade vi ett så kallat träningsläger
på Liljeholmshallarna. Deltagarna fick chansen och
lära sig Gracie Jiu Jitsu som bestod av hur man skulle
försvara sig mot förövare som är mycket större än en
själv. Workshopen genomfördes genom samarbete
med projektet ”Tredubbelt utsatt”, Stockholms Dövas
Förening.

27an
Vi har en arbetsgrupp som håller Afterwork på 27an
där alla mellan 18-31 träffas efter jobbet/studier.
Syftet med det är att ha en träffplats för våra
medlemmar där vi kan snacka och spela spel efter en
lång dag.

Stadskampen
Under 2017 var det vår tur att arrangera den
traditionella Stadskampen! Vi beslöt att göra något
helt annorlunda denna gång och bokade en helg på
Boda Borgfortet i Oxelösund! Totalt kom det sex
ungdomsklubbar och tävlade om vilken stad som var
bäst. Det blev Örebro Ungdomsklubb som tog hem
förstapriset! Nästa gång blir det i Dalarna med
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb som arrangör

Dövas Dag
SDUR anordnade en resa till Dövas Dag i Jönköping
22-24 september. Vi hade även ett bord tillsammans
med SDF där styrelserepresentant Rasmus Lewis
berättade om vår verksamhet och vår populära
fritidsgård DUKiS.

Liseberg
Vi hade vår årliga roadtrip till Liseberg för våra
ungdomar, det blev två fulla minibussar hela vägen till
västkusten och en riktigt rolig resa! Vi bodde på
klassiska Solhem på Björkö.
Ungdomsklubbskonferens
Årets ungdomsklubbskonferens gick av stapeln 21-23
april i Jönköping, från SDUR representerade David
Farkas och Olivia Renner Balkstam. På plats fanns
det flera andra representanter från andra döva
ungdomsklubbar i Sverige. Helgen bjöd på
spännande diskussioner och föreläsning från
Teckenspråks Röst.
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European Deaf Youth Capital
SDUR arrangerade ett stort event i samarbete med
ERASMUS och European Union of Deaf Youth. Det
var ett veckolångt event där talanger från hela Europa
samlades.
Deltagarna genomförde en workshop och förberedde
sig själva innan den stora showen på fredagen.På
torsdagen hade vi en kulturkväll där deltagrana visade
upp sitt lands kultur i form av mat, dryck och dans.
Det var en väldigt intressant och rolig kväll!

På lördagen hade vi en stor EXPO på
Liljeholmshallarna där gästerna fick visa upp sin
talang i form av målningar, skrädderi, kläddesign m.fl,
det lockade flera hundra besökare. Vi hade även en
workshop i samarbete med EUDY där vi diskuterade
med deltagarna ifall ett samarbete mellan en klubb på
lokal nivå och EUDY var möjligt eller inte. Visst var det
möjligt då vi SDUR är ett levande bevis, det
inspirerade många av deltagarna.
Det blev hela 37 deltagare från olika länder i Europa
som samlades och finslipade på sin talang i en
workshop som vi arrangerade. Sen i slutet av veckan
skulle de uppträda på den klassiska Teater Intiman på
Odenplan inför hela 400 personer i publiken!
Talangerna imponerade stort och vinnaren blev
Andrey Dragunov från Ryssland med sin fantastiska
dans och tricks med sin hand.

På lördagskvällen hade EUDY en storslagen fest då
de firade hela 30 år, ett fint avslut på den fantastiska
veckan.

Vi vill rikta ett stort tack till arbetsgruppen, volontärer,
deltagarna, och alla andra för ett fint samarbete. Vi vill
också rikta ett stort tack till ERASMUS
Ni gjorde allt detta möjligt!
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SDUR:s inriktade verksamhet .

13-1 år
Vi har under året bland annat spelat 3KAMP,
paintball, äventyrsbadet i Västerås och så årets
höjdpunkt för Liseberg. Vi var även på Grimsta IP för
att heja fram Sverige till seger när vårt döva
herrlandslag i fotboll spelade EM-kvalmatch mot
Kroatien. Vi var även i Örebro och spelade nattcup i
innebandy med ungdomarna som även fick chansen
och träffa andra ungdomar i Örbero.
18-31 år
Vi har varit på Kokpunkten i Västerås och avnjöt en
hel dag på SPA-avdelningen.

KiDS@DUKiS (6-12 år)
Under vårterminen hade vi en kurs i två delar för
kidsen - ”Vill du bli en mästare i köket”. Barnen fick
även testa Bounce, ett ställe med en massa
trampoliner där barnen fick hoppa och svettas! Det
blev också flera olika aktiviteter på vår fritidsgård
DUKiS. Det blev också ett dagkollo under sommaren
som bestod av en massa bad, aktiviteter på DUKiS,
Gröna Lund och Tom Tits i Södertälje.

Utöver det har flera aktiviteter blivit inställda på grund
av bristande intresse av medlemmarna vilket är
väldigt tråkigt. Under 2018 kommer vi att testa en ny
koncept som vi hoppas ska funka och få tillbaka
intresse från målgruppen.

DÖV+
SDUR har under 2017 i samarbete med SDF erbjudit
olika slags verksamhet till målgruppen, döva personer
med ytterligare funktionsnedsättning. Vi har
arrangerat olika program en gång per månad under
året som t.ex. filmkväll med pizza, gå på utställningen
”Kännbart”, bada på Husbybadet, tacokväll, bowling
och bingo.
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SDUR:s lovverksamhet .
Sportlov
Under sportlovet hade vi flera olika aktiviteter som
FIFA17-turnering, femkamp i bollspel, frågesport och
så Fear Factor som var veckans höjdpunkt! Vi var
även på Laserfortet, liknande Fångarna på Fortet där
vi fick utmana oss själva med hjärngymnastik vilket
var välbehövligt.
Påsklov
Vi åkte bland annat till populära Bounce i Skärholmen
och hoppade loss! Vi åkte även till Sydpoolen i
Södertälje, ett stort badhus som ungdomarna blev
kära i. Vi fick också besök från Lilla Aktuellt som
intervjuade ungdomarna till ett inslag.
Höstlov
Klättercentret på Telefonplan stod på agendan och
ungdomarna blev snabbt förvandlade till spindlar och
klättrade upp i vågade höjder. Under veckan körde vi
även paintball, innebandy, bowling. En riktigt
äventyrsvecka som avrundades med en chillkväll där
vi tittade på filmer med snacks och läsk.

Informationskanaler .
SDUR har en rad olika informationskanaler för att nå
olika målgrupper. Främst sprids det information om
vår verksamhet till vår målgrupp, just teckenspråkiga
barn och ungdomar i Stockholms län.
Men vi jobbar också för att andra ska få ta del av vår
information såsom föräldrar, organisationer vi
samverkar med, dövskolor i länet m.fl.

Hemsida
Vi har under 2017 gjort en helt ny hemsida som ska
vara mer lättare och navigera sig fram jämfört med
förra. I samband med den nya hemsidan kommer
DUKiS att vara under SDURs hemsida. Under 2018
kommer vi att avveckla DUKiS gamla hemsida och
hänvisa till SDURs hemsida.
Adressen är: www.sdur.se.
Yammer
Denna funktion har fungerat som en vardaglig
kommunikationskanal för styrelsen och personalen.
HANDDUKiS
Medlemstidningen HANDDUKiS har under året
skickats ut åtta gånger. Det finns även möjlighet till en
digital prenumeration för de som vill för miljöns skull.
Facebook
SDUR och DUKiS har under året använt Facebook
filtigt som en alternativ informationskanal, då det är
populärt hos våra medlemmar som vi anordnar
aktiviteter för. Detta har visat sig vara effektivt då fler
fått nys om våra verksamheter och visat intresse att
delta.
SMS
Vi skickar också SMS till våra medlemmar och
föräldrar inför kommande aktiviteter, träffar och
information. Se till och kontakta oss för att få SMS.
Miljö
SDUR försöker värna om miljön och har därför en
miljöplan att följa och försöker hela tiden att tänka på
miljön när vi planerar olika verksamheter och inköp.
Under rådsmötet den 18 oktober fick vi önskemål från
medlemmarna att se över vår miljöpolicy under 2018
för eventuella uppdateringar.
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Slutord .
Vi, båda styrelsen och personalen, vill tacka er alla för ett otroligt bra år! Ett särskilt tack till dem
som genom bidrag stöttat och möjliggjort vår omfattande verksamhet: Tysta Skolan och Sveriges Dövas
Ungdomsförbund.
Under det kommande året skall vi fortsätta erbjuda tillgängliga och teckenspråkiga
verksamheter för barn och ungdomar som är döva och hörselskadade.
Vi kommer under året även att fortsätta sprida kunskap om vad det innebär att vara en döv
och ung individ i dagens samhälle ur ett socialt och kulturellt perspektiv.

____________________
Julius Gasslander
Ordförande

____________________
Sofia Lindevall
Vice ordförande

____________________
Gustav Wahlgren
Kassör

____________________
Ellinor Persson
Ledamot

____________________
Jiin Najar
Ledamot

____________________
David Öhman
Ledamot

____________________
Rasmus Lewis
Ledamot

Stockholms Dövas Ungdomsråd
Palmfeltsvägen 13B
121 62 Johanneshov
E-post: sdur@sdur.se
Webb: www.sdur.se

Fritidsgården DUKiS
Olof Palmes gata 27
111 22 Stockholm
E-post: dukis@dukis.se
Webb: www.dukis.se
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