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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 16 mars 
Julius Gasslander, ordförande 
Sofia Lindevall, vice ordförande 
Gustav Wahlgren, kassör 
Ellinor Persson, ledamot 
Jiin Najar, ledamot 
Rasmus Lewis, ledamot 
David Öhman, ledamot 
 

 
 
Styrelseledamöter - efter årsmötet 16 mars 
Ellinor Persson, ordförande (1 år) 
Sofia Lindevall, vice ordförande (1 år) 
David Öhman, kassör (1 år) 
Leila Svetlov, ledamot (1 år) 
Therese Rangfeldt, ledamot (2 år) 
Kalle Lemmouh, ledamot (2 år) 
Martina Kvist, ledamot (2 år) 
 
Anställda – SDUR 
Florian Tirnovan 100 % ungdomskonsulent 
David Farkas,100% verksamhetsansvarig t.om 31 juni 
Michelle Malchow, 100% verksamhetsansvarig fr.o.m 
13 augusti 
 
Anställda – DUKiS 
Sebastian Capdevila Lindahl, t.om 21 juni 
Mikael Öhlund, fr.o.m 22 januari till 30 juni 
 
Pauline Englund, 75% fritidsledare, fr.o.m. 13 augusti 
Elias Tebibel 75% fritidsledare, fr.o.m. 13 augusti 
Jamila Ouahid, 100% fritidsföreståndare 
Abriham Muluemebet, timanställd lokalvårdare 
 
Valberedningen och revisorer 
Valberedningen valdes under årsmötet och har 
bestått av Sofie Hedlund, Olivia Renner Balkstam och 
Jiin Najar.  
 
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: Gustav 
Wahlgren 
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Övriga ledare 
Vi vill tacka alla som ställt upp som ledare i vår 
verksamhet. Ni är verkligen betydelsefulla, utan er 
hade det inte varit möjligt att genomföra våra 
aktiviteter! 
 
Arbetsgivaransvar, ekonomiarbete och förvaltning 
SDUR har eget arbetsgivaransvar och styrelsen 

ansvarar tillsammans med arbetsledarna för den 

praktiska arbetsledningen för alla anställda. 

Under året har kassör David Öhman tillsammans med 
ungdomskonsulenten och föreståndaren i samråd 
med styrelsen varit ekonomi- och 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 
År 2018 316 medlemmar 
 
Av dessa 316 medlemmar var (238) stycken 

medlemmar mellan 6 – 25 år gamla och (66) stycken 

mellan 26–31 år gamla varav (12) 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 2018 var 200 kr för de under 

19 år och 400 kr för de som fyllt 19 år. 

  Representationer . 

 

Turkosa Barn projektmöte med SDF, 22 januari 

Florian Tirnovan 

Möte med förskolan i Sigtuna om skolskjuts, 31 

januari 

Florian Tirnovan 

Möte med Tyst Teater och SDF om framtida 

samarbete, 8 februari 

Florian Tirnovan  

Samverkansmöte med Hörselhabilitering, 20 

februari 

Florian Tirnovan 

Samverkansmöte med Tolkcentralen, 13 mars 

Florian Tirnovan 

Samverkansmöte med Tolkcentralen om den 

kommande upphandlingen, 10 april 

Florian Tirnovan 

VISKAMEDs Tolkseminarium, 12 april 

Florian Tirnovan 

Nationell tolktjänst demonstration, 13 april 

Florian Tirnovan och Jamila Ouahid 

Möte med SDF om en ny gemensam 

informationsfilm, 17 april 

Florian Tirnovan 

SDUF Ungdomsklubbskonferens, 20–22 april 

Martina Kvist och Kalle Lemmouh 

Stockholms Stads informationsträff, 25 april 

Florian Tirnovan 

SDF 150årjubileumsgala, 5 maj 

Sofia Lindevall 

Möte med Dövteamet BUP i Globen, 7 juni 

Jamila Ouahid och Florian Tirnovan 

Möte med SDF och Isabel Engwall inför det 

kommande valet, 29 juni 

Florian Tirnovan 

Samverkansmöte med Dövteamet, 6 september 

Florian Tirnovan 

Samverkansfest SDF, 7 september  

Martina Kvist och David Öhman 

 

Möte med Stockholms Stad om framtiden, 12 
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september 

Florian Tirnovan 

Dövas Dag, 21-23 september 

Martina Kvist och David Öhman 

Samverkansmöte med Tolkcentralen, 16 oktober 

Florian Tirnovan 

Familjeklubben Snokens diskussionsdag, 21 

oktober 

Florian Tirnovan 

Möte med HISUS om framtida samarbete, 22 

oktober 

Florian Tirnovan och Michelle Malchow 

SDUF Förbundsstämma, 26–28 oktober 

David Öhman och Barsam Zakeri 

Informationsmöte med Arbetsförmedlingen, 31 

oktober 

Florian Tirnovan 

Möte med SDF om en ny gemensam 

informationsfilm, 12 november  

Florian Tirnovan 

Möte med SDF och FSDB inför kommande 

hearingen, 21 november 

Florian Tirnovan 

Manillaskolan Öppet Hus, 28 november 

Florian Tirnovan 

Iris Hadar Öppet Hus, 29 november 

Florian Tirnovan och Michelle Malchow 

SDUF Ungdomsnätverksträff, 1–2 december 

Jamila Ouahid och Florian Tirnovan 

MoGård Nätverksmöte, 5 december 

Leila Svetlov 

 

  Tidpunkter under året . 

Styrelsemöten 

Under dessa datum har styrelsemöten genomförts: 

16/1, 27/2, 10/4, 29/5, 25/9 och 13/11. 

 

Arbetsutskotts-möten (AU) 

Under dessa datum har AU möten genomförts: 15/1, 

15/3, 

20/3 och 6/11.  

Årsmöte och rådsmöte 
Årsmötet genomfördes den 16 mars på DUKiS och 

rådsmötet genomfördes den 12 oktober. 

Mini Kick-off 
Vi hade en hel dags kickoff den 18 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 det 

kommande styrelsearbetet. 

 

Medlemskväll 

Vi utförde även medlemskvällar för våra medlemmar 

så att de kunde skriva in motioner till vårt årsmöte 

samt SDUFs förbundsstämma.  

 

 

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 
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även medarbetarsamtal en gång per termin med alla 

anställda.  

Julbord 
Julbord för styrelsen och anställda inom SDUR blev 
av på Grekiska Kolgrillsbaren 29 november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelse och Personalkonferens 
Styrelse- och personalkonferens genomfördes 31/8–

2/10 på det mysiga vandrarhemmet Lilla Tyresö, en 

bit utanför Tyresö. Vi började SPK med en middag på 

O´Learys och därefter titta på den starka 

föreställningen ”Gråtande Händer” från norska Teater 

Manu. Under SPK gick vi genom år 2019s tema, 

verksamhetsplan, budgetplan och flera viktiga 

diskussioner genomfördes.  

 

Arbetsgrupper . 

 
Under 2018 bestämde styrelsen att lägga totalt tre 
arbetsgrupper på is, följande arbetsgrupperna är: 
 
- KIDS (6–12 år) 
- Ungdomar (13-17) 
- Äldre ungdomar (18-31 år) 
 
Detta på grund av årets tema ”DU BESTÄMMER” 
som vi ville prova på mer spontana aktiviteter som 
meddelas ett par veckor innan istället för månader 
innan. Arbetsgrupperna räknas vara tillbaka under 
2019.  
 
Grafik och profil 
Gruppen tar upp olika saker angående SDUR:s 

hemsida, profilprodukter, HANDDUKiS och flera 

andra saker. Under hösten har vi diskuterat om ett 

ansiktslyft av HANDDUKiS som ska vara klar redan 

under 2019.  

David Öhman, Florian Tirnovan och Michelle Malchow 

sitter med i gruppen. 

DÖV+ 

SDUR har under 2018 i samarbete med SDF erbjudit 

olika slags verksamhet till målgruppen ungefär en 

gång i månaden, för döva personer med ytterligare 

funktionsnedsättningar 

 

Isabella Karmgård, Kristina Bengtsson och 

verksamhetsansvarig sitter med i arbetsgruppen. 

SDURfest 

Gruppen ansvarar för den stora årliga festen under 

februari/mars månad.  

Årets fest blev en mexikansk kväll som ni kan läsa 

mer om senare i verksamhetsberättelsen. 

Arbetsgruppen bestod av Julius Gasslander 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.  

 

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. Vid årets slut meddelade 

Tolkcentralen att vissa tolkuppdrag prioriteras då 

pengarna var slut. SDUR har tillsammans med andra 

intresseorganisationer i Stockholm skickat ett brev till 

Tolkcentralen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

(HSF), där vi markerade att situationen inte var 

acceptabel.  

Sociala frågor 

 

Dövteamet 

SDUR bevakar verksamheten genom att delta på 

samverkansmöten. Vi har ett gott samarbete och 

informerar varandra om aktuella saker inom våra 

verksamheter. 

Dövpsykiatriprogrammet i Älvsjö 

SDUR bevakar verksamheten genom att delta på 

samverkansmöten. 

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, för döva och 

hörselskadade 

SDUR bevakar verksamheten och vi har även 

påpekat mottagningens teckenspråkskompetens och 

även dövkompetens, då det är stora brister där med 

tanke på att de två gamla anställda där som jobbat i 

flera år slutat.  
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Vi har också en kontinuerlig kontakt med projektet 

BOUJT (Barn och Ungdomsjour på Teckenspråk) som 

ägs av Sveriges Dövas Ungdomsförbund.  

Arbetsmarknad 
SDUR är även med i samverkansmöten tillsammans 
med arbetsförmedlingen ca tre gånger per år. Vi 
deltar även på andra möten som rör 
arbetsmarknadsfrågor. 
 
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. 
 
 
 
 
Valdebatt 
Genom samarbete med SDF har vi haft en valdebatt 
på Dövas Hus med inbjudna politiker från 
riksdagspartierna inför det kommande valet.  
 
Killmiddag 
I samband med #metoo-vågen arrangerade vi 
tillsammans med SDF en killmiddag med material från 
Make Equal. Vi bjöd på middag och diskuterade om 
metoo och vad man som kille ska tänka på. Totalt 
kom det ca 30 killar.  
 
Samarbete med Stockholms Dövas Förening 
Vi har ett gediget samarbete tillsammans med vår 
moderförening SDF när det kommer till den 
intressepolitiska delen. Vi har gemensamt genomfört 
ett par diskussionskvällar på Dövas Hus. Vi vill tacka 
SDF för ett bra samarbete under året.  
 

Projekt . 

 
The Charlemagne Youth Prize 
Vårt ERASMUS-stödda projekt ”European Deaf Youth 
Capital” under 2017 nominerades till bästa 
ungdomsprojektet i Sverige under 2017 och vann! Det 
innebar att projektet utsågs till det bästa 
ungdomsprojektet i Sverige och det är ett väldigt 
prestigefyllt pris som vi SDUR är otroligt stolta över. Vi 
fick även tävla om att bli det bästa projektet i Europa, 
ungdomskonsulent Florian Tirnovan reste till Aachen, 
Tyskland och träffade andra europeiska länder som 

också tävlade om priset. Dessvärre så vann vi inte det 
bästa ungdomsprojektet i Europa men en massa 
kontakter knöts och man fick flera nya idéer till 
framtida projekt. Florian träffade även Frankrikes 
president Emmanuel Macron.  
 

 
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. 

Här finns möjligheten att bland annat spela 

bordtennis, leka spökboll, spela innebandy, spela tv-

spel 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. 

Olika händelser som DUKiS anordnat: 

Detta år har vi haft flera olika aktiviteter och några av 
dem är Gubben Noak, bio, Boda Borg, FIFA 19-
turnering, bollturneringar, charader, 24karat, 
lasergame, gokart, skridskoåkning, snöbollskrig och 
mycket mer. SDI Ungdom arrangerade en nattcup i 
innebandy, vi DUKiS 
samlade ihop ungdomar till ett lag och åkte tåg 
tillsammans till Örebro och spelade hela natten. Laget 
klädde ut sig och målade ansiktet gula till minions.  
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Vi avslutade läsåret med att ha det traditionella 
julklappsbytet som blev lika populärt som varje gång.  
 
 
 
 
 
Mr och Miss DUKiS 
Vi har utsett två vinnare som vi tycker har varit bra 
förebilder och visat engagemang under året. Jin 
Söderberg och David Jansson Stojilkovic blev Miss 
och Mrs DUKiS! 

 
Onsdagsaktiviteter 

På onsdagar har vi en så kallad minifredag där vi 

ordnar mindre aktiviteter där man tävlar mot varandra 

och samlar poäng. Den som samlat mest poäng vid 

läsårets slut vinner ett pris. Akad Polus samlade in 

mest poäng vid läsårets slut och vann en bodyflight-

tur! 

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 

pizzabakningstävlingar samt en och annan 5-kamp) Vi 

ser även till att ungdomarna får något att göra på 

fredagskvällarna samt ha roligt tillsammans. Under 

året följde vi temat ”DU BESTÄMMER”, det blev totalt 

sex fredagar under året där ungdomarna fick 

bestämma vad de ville göra.  

Fredagsledare 
Fritidsgården DUKiS är tacksam för de fredagsledare 
som under året planerat alla fredagar och deltagit i 
verksamheten och förgyllt ungdomarnas tillvaro.  
Fredagsledarna jobbar åtta gånger om året med vår 
ordinarie personal. Under hösten 2017 och våren 
2018 var  
följande personer fredagsledare på DUKiS; Tauhid 
Bhuiyan, Gesly Belcher, Michelle Malchow, Wilda 
Lorentzon, David Öhman och Hanna Murray. 
Från och med hösten 2018 var fredagsledarna: Lavok 
Omer, Cecilia Björck, Matilda Jansson, Pa Ceesay, 
Samson Teclemariem, Marie Ekström och Sajara 
Asadova. 
 
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. 

 
Dövas Dag 

Stockholms Dövas Förening fyllde 150 år och Dövas 

Dag firades på en finlandskryssning. DUKiS hängde 

med och hade en chillhörna där ungdomarna kunde 

chilla. Martina Kvist och David Öhman jobbade vid 

DUKiShörnan och fick flera frågor från nyfikna gäster. 

Studiebesök 

Vi har tagit emot flera studiebesök på fritidsgården, 

allt från svenska gäster till utländska gäster.  

BOUJT Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk 
BOUJT är den enda barn-och ungdomsjouren som 
riktar sig till döva och hörselskadade barn och 
ungdomar i åldrarna 7-21 i Sverige. 
DUKiS fritidsföreståndare Jamila Ouahid sitter i 
styrgruppen för BOUJT tillsammans med Sveriges 
Dövas Ungdomsförbund, som är projektägare till 
BOUJT och finansierat av Arvsfonden. 
 
Kommunikation 
DUKiS använder Facebook och Instagram som de 

största informationskanalerna, men använder även 

DUKiS hemsida och vår interna TV. Sen 2017 har vår 

hemsida legat under SDURs hemsida med en egen 

meny. Adressen är www.sdur.se/dukis. 

Fritidsgårdsnätverk 

Det finns andra fritidsgårdar i Sverige, vi håller 

kontakt, tipsar varandra och uppdaterar varandra 

genom en facebookgrupp. Vi har planer på att träffas 

under 2019 och ha aktiviteter tillsammans.  

DUKiS SHOW 
Fritidsledarna Sebastian Capdevila och Mikael 
Öhlund  
hade en egen TV-show som hette ”DUKiS Show”. Det 
blev en stor succé hos ungdomarna som älskade 
showen. Showen innehöll allt från information, 
hyllningar och filmer från fritidsgården.  

Manillaskolan & Alvikskolan 
DUKiS fritidsföreståndare Jamila Ouahid har besökt 
skolorna och berättat om fritidsgården.  
 
Tack 

http://www.sdur.se/dukis
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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 . 
 
Temat under 2018 löd ”DU BESTÄMMER!”, hela vår 

verksamhet under året genomsyrades av temat. Vad 

innebar temat egentligen? Det är det att våra 

medlemmar ska få bestämma vilka aktiviteter det 

skulle genomföras. Ville någon medlem genomföra en 

aktivitet som de länge drömt om så var det bara att 

maila oss. Det var ett spännande koncept som vi 

aldrig provat förr.  

 

Man kan säga att det nya konceptet var en blandning 

av succé och en besvikelse. För de som visste om 

temat så var det en enda stor succé då vi genomförde 

aktiviteter som ölprovning, yoga, SUP-board/kajak, 

Mello@DUKiS, keramikmålning, träff på 

Rålambshovsparken, internetcafé m.fl.  

 

Dock så var det inte alla medlemmar som kände till 

vårt nya tema och inte utnyttjade det till fullo. Vi tar 

med till 2019 hur vi förbättrar på marknadsföringen av 

årets tema.  

 

Trots det så blev 2018 ett riktigt bra år för SDUR 

under temat ”DU BESTÄMMER!”. Därför har vi valt att 

behålla konceptet och ta med det till 2019, 

medlemmarna ska ha mer inflytande i vår verksamhet. 

SDURfest 

Den 3 mars hade vi vår årliga SDURfest! Temat blev 

mexikanskt denna gång. Hela lokalen var kulturellt 

inredd i mexikanska färger och flera mexikanska 

grejer hängde i taket, bland annat piñatas. 

 

Även gästerna kom utklädda efter det mexikanska 

temat. Det var en väldigt trevlig kväll som 

avslutades med att slå ner piñatas i enlighet med 

den mexikanska traditionen! 

 
Oktoberfest 
Den 6 oktober ordnade vi en så kallad Oktoberfest 
efter medlemmarnas önskemål, vi pyntade lokalen i 
en sann Oktoberfest-anda, det var en annorlunda 
kväll och uppskattad av medlemmarna! 
 
Teckenspråkets dag 
Vi firade tillsammans med SDF på Dövas Hus, vi 
erbjöd barnen ansiktsmålning, sagostund framförd av 
Jamila och lekte med barnen.  
 
Sommar 

Vi träffades flera gånger under sommaren och 

paddlade kajak, Stand Up Paddleboard runt vackra 

Stockholm. Vi träffades även på Rålambshovsparken 

och spelade kubb i det stekheta vädret.  

 

Stadskampen 

Akad, Amadeus och Dārta representerade SDUR vid 

Stadskampen 2018 som hölls i Leksand av Dalarnas 

Dövas Ungdomsklubb. Tyvärr så lyckades man inte 

vinna Stadskampen då man kom tvåa. Nästa år så! 

Yoga 

Under höstterminen arrangerade vi yogalektioner för 

våra medlemmar. Totalt blev det ca 20 deltagare 

indelade i två olika grupper. Lektionerna hölls av 

instruktören Ylva Björklund, varsin grupp fick fyra 
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lektioner. Det har varit en populär och uppskattad 

aktivitet hos oss.  

 

 

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. Denna gång 

samarbetade vi med fritidsgården Otfritte från Örebro 

vilket blev uppskattat. Totalt blev vi 18 stycken från 

SDUR. 

 

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. Slutet av 2018 beslutade styrelsen att lägga 

arbetsgruppen på is och satsa på Bara Vara.  

 

Bara Vara 

Under 2012 myntades idén ”Bara Vara” hos oss inom 

SDUR. På söndagar träffades vi på DUKiS, fikade och 

tog det lugnt därav begreppet ”Bara Vara”. 

 

Sex år efter det bestämde styrelsen att återuppliva 

idén under höstterminen Bara Vara och lägga det på 

en onsdag, en gång i månaden där vi äldre ungdomar 

träffas på DUKiS för socialens skull och träffa de 

yngre ungdomarna vilket var väldigt uppskattat. 

 

Vi har bara hunnit med två träffar under höstterminen, 

bland annat lyssnade vi på Mehdi Maleks föreläsning 

om hans sexmånaders backpacking i Sydamerika.  

 

Studieresa till Krakow, Polen 

Efter önskemål från medlemmarna arrangerade vi en 

studieresa till Krakow för att besöka 

koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau. Resan 

var otroligt lärorik och uppskattad av deltagarna som 

önskar ett annat land under 2019.  

 

 
 

Dövas Dag 

Detta årets upplaga av Dövas Dag var lite annorlunda 

jämfört med tidigare åren. Denna gång skulle vi på 

kryssning från Stockholm till Helsingfors över helgen. 

Stockholms Dövas Förening arrangerade hela 

evenemanget med oss som medarrangörer. Totalt 

deltog ca 1700 döva från hela Sverige i kryssningen. 

Det var en fantastisk upplevelse att se döva överallt 

på båten! 

Ungdomsklubbskonferens 

Ungdomsklubbskonferensen ägde rum i Uppsala 20–

22 april. Kalle Lemmouh och Martina Kvist var på 

plats och träffade andra ungdomsklubbar i Sverige. 

Helgen bjöd på spännande, viktiga och intensiva 

diskussioner. Det hölls även föreläsningar från SVT 

och SDUF.   

 
 
 
 
 
 
 

 
SDUR:s inriktade verksamhet . 
 
 
 
KiDS@DUKiS (6-12 år) 
Det har inte varit lätt att få ihop deltagare till just 
denna verksamhet. Det har varit flera inställda 
aktiviteter på grund av för få anmälda, vi har haft flera 
möten vid slutet av året för att diskutera hur vi ska gå 
tillväga med problemet.  
 
Vi har bland annat haft möte med HISUS (Unga 
Hörselskadade i Stockholms Stad) för ett samarbete 
under vårterminen för att få ihop deltagare till KiDS.  
 
Som vi ser på saken så har ett generationsskifte varit 
det största skälet till få anmälda. Det finns flera barn 
som blir sex år under 2019 så förhoppningsvis blir det 
bättre under 2019.  
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Dagkollo för KiDS 
Under vecka 25 hade vi ett dagkollo för våra yngre 
medlemmar, det blev Grönan, bad och mycket mer! 
Ledarna var Jamila Ouahid och Sajad Burman.  
 

 
 
13-17 år 
Vi har arrangerat flera olika aktiviteter bland annat 
paintball, bio, Inferno-Online, söndagsmys på DUKiS, 
tittat på fotbollsVM, Mello@DUKiS och så 
höjdpunkten Liseberg tillsammans med fritidsgården 
Otfritte från Örebro! Vi avslutade året med att åka till 
Örebro för att spela den årliga nattcupen arrangerad 
av SDI Ungdom.  
 
18-31 år 
Temat för 2018 löd som bekant ”DU BESTÄMMER”, 
tanken var att målgruppen skulle höra av sig med 
önskemål. Det dök upp flera spännande idéer som 
tyvärr till sist rann ut i sanden på grund av för få 
anmälningar vilket är tråkigt.  
 
Utöver det så genomförde vi träff på ett datorcafé, 

provade på ölsmakning och testade på 
keramikmålning 
 
DÖV+ 

Vid årets start hade vi en diskussionskväll med 

målgruppen där vi diskuterade vad målgruppen riktigt 

ville då intresset avtagit under slutet av 2017. Vi alla 

var överens att det var val av veckodag som inte 

passade målgruppen så nu har vi förlagt aktiviteterna 

till helgdagar.  

Under året har vi bland annat spelat minigolf, middag 
& spelkväll i Mall of Scandinavia, middag på Rollers & 
Bowlers, luciafirande hos lokala idrottsklubben IK 
Hephata m.fl.  
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 SDUR:s lovverksamhet .  
 
Sportlov 
Det var en fullspäckad vecka där vi åkte till Boda Borg 
i Karlskoga och övernattade, dagen därpå åkte vi till 
Örebro för att bada i deras nyrenoverade badhus 
”Lost City, något som ungdomarna älskade. Vi hann 
även med spabehandlingar, ha en amerikansk kväll 
och avslutningsvis hoppa runt på studsmattor hos 
Bounce! 
 
Påsklov 
På tisdagen spelade vi den klassiska lovaktiviteten 
Laserdome där allas krigsinstinkter kom fram! Vi 
spelade även påskjakten, spelade spel på Tolvan och 
avslutade med ett biobesök på fredagen.  
 

 
 
Höstlov 
Vi fick finbesök av Biblia de Futebol som gjort succé 

på en så kort tid, där de kom med tips och knep, 

ungdomarna blev jätteinspirerade. Vi fortsatte veckan 

med en FIFA turnering som aldrig blev klar då det var 

för många matcher. Vi fick ytterligare ett finbesök av 

stjärnkocken Igor Sapega som berättade om sina 

framgångar, dagen avslutades med att Igor skulle 

agera jury och utse den bästa veganrätten lagade av 

ungdomarna. De två sista dagarna i veckan hade vi 

ett samarbete med projektet ”Gör Rätt” från Svenska 

Dövidrottsförbundet där vi fick prova på höghöjdsbana 

och bubble ball tillsammans med ungdomar från hela 

Sverige.  
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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 SDUR:s hemsida. Under 2018 
har vi avvecklat DUKiS gamla hemsida och hänvisat 
till SDURs hemsida där DUKiS har en egen kategori.   
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. 

App 
Vi har nu en alldeles egen app 

(Android) som vår styrelseledamot 

David Öhman utvecklat! Vi har 

dessvärre inga planer på att släppa 

ut på iOS. 

Facebook 
SDUR och DUKiS har under året 

använt Facebook flitigt 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 2018 har vi gjort en översyn av vår miljöplan, 

det blev inga större förändringar då.   

 

 
 

Julhälsning 
Naturligtvis gjordes det en traditionell julhälsning till våra 

medlemmar som blev uppskattad, ni kan se videon på vår Facebooksida! 
 

 

http://www.sdur.se/
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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, Radiohjälpen, 

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne, Lars Hiertas Minne, Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-
årsfond, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 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. 

 
 
 
 

____________________ 
Ellinor Persson 

Ordförande 

 
 
 
 

____________________ 
Sofia Lindevall 

Vice ordförande 

 

 
 
 

____________________ 
David Öhman 

Kassör 

 
 
 
 
 

____________________ 
Leila Svetlov 

Ledamot 

 

 
 
 
 

____________________ 
Kalle Lemmouh 

Ledamot 

 
 

 
 
 

____________________ 
Therese Rangfeldt 

Ledamot 

 

 
 
 

____________________ 
Martina Kvist 

Ledamot 
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