
   
 

   
   
 

                                                    

Syntolkning: DBU:s logo                                            Syntolkning: DBU:s maskot Mullvaden 

Dövblind Ungdoms 
Verksamhetsberättelse 2019 

 

Syntolkning: På gruppbilden ses alla deltagare 
iklädda gokartoveraller medan de väntar på att 
köra. 

 Syntolkning: En gruppbild från 
DBU:s 90-talsparty. 

 

Syntolkning: Glada deltagare står i 
rad och visar upp sina snöskor. 

Bakom är det fantastisk utsikt över 
snö, berg, himmel och moln medan 

solen skiner. 
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1.1 Syfte 

    
Syftet med denna verksamhetsberättelse är att ge en sammanfattning av 
DBU:s verksamhet för år 2019. Det här är föreningens tjugosjätte 
verksamhetsberättelse. 
 
1.2 Historik 
 
Dövblind Ungdom, DBU, bildades hösten 1994 och är en riksomfattande 
sammanslutning av barn och ungdomar med kombinerad syn- och 
hörselnedsättning/dövblindhet upp till och med 30 år. För våra 
medlemmar ordnar vi bland annat lägerverksamhet och träffar på både 
riks och regional nivå. Syftet med DBU:s verksamhet är att bryta 
isoleringen för barn och ungdomar med kombinerad syn- och 
hörselnedsättning/dövblindhet och ge dem möjlighet till att träffa andra 
barn och ungdomar i samma situation och utbyta erfarenheter och 
upplevelser samt att erbjuda möjligheter att prova på olika aktiviteter. 
 
1.3 Inledning 
 
Under 2019 planerade vi för att kunna bedriva en bra verksamhet för 
barn och ungdomar med kombinerad syn- och 
hörselnedsättning/dövblindhet.  
 
DBU fick tyvärr inte bidrag från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällefrågor (MUCF) under året 2019 men fick nödhjälp från 
FSDB som gav ett bidrag till DBU för att kunna fortsätta bedriva 
verksamheten framåt. 
 
DBU satsade mycket på medlemsrekrytering, aktiviteter, 
informationsspridning och skolbesök i samarbete med andra 
organisationer. Detta för att synliggöra vår verksamhet mer och vi 
använde sociala medier för att sprida information.  
 



   
 

   
   
 

Målet under 2019 var att lägga mycket fokus på medlemsrekrytering och 
hitta olika metoder för att kunna sprida ut mer information om DBU. Ett 
sätt var att satsa mer på sociala medier. Vi har tänkt nytt kring aktiviteter, 
istället för att satsa på läger så satsar DBU nu istället på aktiviteter för en 
dag.  

 

Vi genomförde årsmötet i Ånnaboda, Örebro den 5-7 april. 

 

Syntolkning: Årsmötesordförande står vid projektorduken och tittar över publiken som håller 
upp sina gråa röstkort. 

 

 
Utöver det så planerades det för DBU:s 25-årsjubileum, vilket lockade till 
sig en hel del deltagare. Mer om detta finns i 5.2 sida 9.  



   
 

   
   
 

DBU samarbetar mycket med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF), 
Unga med Synnedsättning (US) och Unga 
Hörselskadade (UH) i en del 
gemensamma frågor. Tillsammans är vi 
starkare och ser framåt mot 
framgångar! Under året har FSDB:s 
projekt ”Verktyg för bättre hälsa” 
tillsammans med Föräldrarådet, Mo 
Gård och DBU ordnat en sjunde 
familjehelg i Uddevalla som ägde rum 
den 17-19 maj. Vi bidrog med fyra ledare 
under helgen.  

Syntolkning: Gruppbild på de fyra 
ledarna som ler och tittar mot kameran. 

Från vänster: Teresia, Aron, Sandra 
och Sofia.                                                                                                                                                    

2. Organisation 

2.1 Medlemmar 

Under 2019 ökade DBU sitt medlemsantal från 74 medlemmar år 2018 
till 76 medlemmar. 

 

2.2 Styrelse 

DBU:s styrelse består av 4 ledamöter inklusive ordförande. Under år 
2019 hade styrelsen sju protokollförda möten varav ett konstituerande 
möte som fördes via applikationen Whatsapp. Mötena hölls 9 februari, 1 
april, 11 maj, 12 augusti, 19 oktober samt 30 november. Det 
konstituerande mötet som fördes via Whatsapp hölls 9 april. 
Mellan mötena har styrelsen arbetat via e-post och även via 
applikationen Whatsapp.  

 
Personer som valdes in i DBU styrelsen för år 2019/2020:  
Sophie Toomväli-Petersson har ett år kvar som ordförande på sin 
mandatperiod. 



   
 

   
   
 

 
Ledamöter: 
Karoline Degerfeldt    (Omval 2 år) 
Frida Bertzell-Ejneby  (Fyllnadsval 1 år) 
Sofia Nilsson               (Nyval 2 år) 
 
 
2.3 Valberedning 
 
Årsmötet valde följande personer till DBU:s valberedning: Aron Sortelius 
och Kristofer Peterson. 
Sammankallare: Aron Sortelius. 
 
2.4 Administration 
 
Under 2019 anställde DBU en verksamhetsutvecklare som heter Ellinor 
Persson. Hon gick på mammaledighet och nu har DBU en vikarie, 
Gulistan Karro.  
 
 

3. Informationsverksamhet 

3.1 DBU-sidan 

DBU har en egen sida i FSDB:s medlemstidning 
”Kontakt med FSDB”. Denna medlemstidning kommer 
ut med 5 nummer per år. Styrelseledamöterna turas 
om att skriva för DBU-sidan om aktuella händelser i 
organisationen och där marknadsförs även kommande 
aktiviteter samt andra annonser om huruvida 
medlemmarna vill göra en insats i vårt 
planeringsarbete inför någon specifik aktivitet.  

Syntolkning: Omslagsbild på ”Kontakt med FSDB” 
tidning där man ser en bild på festvärdarna Sarah 

Remgren och Anne-Maj Magnström på FSDB:s 60 
års jubileum. 



   
 

   
   
 

3.2 DBU:s hemsida 

 
DBU har även en egen hemsida under FSDB:s där vi uppdaterar vår 
verksamhet och vad som är aktuellt för tillfället.  
Hemsidan kan nås via två olika adresser. Adresserna är 
http://www.fsdb.org/dbu.html eller www.dbu.nu. 
 
OBS! De två ovanstående länkarna leder till en och samma sida. 
www.dbu.nu är en länk till www.fsdb.org där vår sida egentligen finns. 
 
3.3 Facebook   
                                           
DBU har både en sluten och en öppen sida på Facebook. Den slutna 
gruppen är endast för våra röstberättigade medlemmar, medan den 
öppna sidan är offentlig för allmänheten, totalt 685 följare. På båda våra 
Facebooksidor marknadsför vi kommande verksamheter och rapporterar 
om det arbete vi för dagen utför. I den slutna gruppen har medlemmarna 
även möjlighet att skriva om vardagliga saker, syftet är att 
kunna dela med sig till varandra om olika upplevelser och 
erfarenheter och liknande. Den öppna sidans namn är: 
DBU – Dövblind Ungdom och den slutna 
gruppens namn är DBU för medlemmar.  

Syntolkning: En 
Facebook logotyp. 

3.4 Instagram 
 
DBU skapade ett Instagramkonto med namnet Dovblindungdom under 
2015. Sedan var det en paus från kontot då det var bristande 
tillgänglighet för synskadade. I mars 2019 började DBU använda 
kontot igen och i dagsläget har vi nästan 300 följare. Det är ett 
bra sätt att kunna nå ut till flera personer så man kan följa oss 
och få mer information om vår verksamhet, våra aktiviteter och 
vad vi gör. Det är en viktig del i DBU:s arbete, att synas utåt. 

Syntolkning: En 
Instagram logotyp. 

 

http://www.fsdb.org/dbu.html
http://www.dbu.nu/


   
 

   
   
 

 
3.5 Broschyr 
 
Under 2019 gjorde DBU en ny broschyr, 
”Vad vet du om dövblindhet?”. Denna 
skickades ut till alla dövblindteam, hör- 
och syncentraler, skolor och föreningar i 
hela Sverige. Vi hoppas att vår nya 
broschyr kan delas ut till 
dövblindteamens alla brukare som tillhör 
DBU:s målgrupp. Detta för att 
förhoppningsvis öka vårt medlemsantal 
framöver.  
 

Syntolkning: DBU:s nya broschyr. Bilden är från en fjällvandring 
från 2016 I Jämtlandstriangeln.  

 
 
 
DBU har också en gemensam folder med SDUF, UH  
och DHB om alla fyra organisationers kommande  
aktiviteter under året. Den delas ut till alla  
dövblindteam, syn- och hörcentraler och skolor.  
 

 
 

Syntolkning: Omslagsbild 
på foldern ”Verksamhet 
2020” med några 
geometriska mönster i 
orange, grönt, mörkblått 
och svart. Längst ner står 
det fyra logotyper för 
SDUF, DBU, UH och 
DHB. 
 

 



   
 

   
   
 

4. Ekonomi 
4.1 Revision 

                          
Revision av DBU:s verksamhet och räkenskaper görs av två revisorer, 
varav minst en ska vara auktoriserad. Johan Engdal (auktoriserad 
revisor) och Helena Christoffersson har haft uppdraget sedan årsmötet 
2019. 
 
4.2 Ekonomi 2019 

 
Dövblind Ungdom 

 
Utdrag ur FSDB:s årsbokslut 2019. 

Se bilaga. 

 

5. Verksamhet 
5.1 Representationer 

Information 

Vi har prioriterat vårt intressepolitiska arbete lägre för i år, men vi har 
hunnit med en del representationer av både intressepolitisk och 
verksamhetskaraktär. 

Dessa är: 

- 15 januari, Skolturné Fritte fritidsgård, Örebro – Fredrik Lundgren 

- 16 januari, Skolturné Dukis fritidsgård, Stockholm – Sofia Nilsson 

- 21 januari, Skolturné Östervångsskolan, Lund – Sophie Toomväli-
Petersson 

- 21 januari, Skolturné Kristinaskolan, Härnösand – Sofia Nilsson 



   
 

   
   
 

- 23 januari, Samverkansdialog med Unga med Synnedsättning, 
Linköping – Sophie Toomväli-Petersson 

- 28 januari, Skolturné Västanviks folkhögskola, Leksand – Aron 
Sortelius 

- 29 januari, Skolturné Manillaskolan, Stockholm – Sofia Nilsson 

- 1-2 februari, Deltagande på Unga med Synnedsättnings styrelsemöte, 
Stockholm – Sophie Toomväli-Petersson 

- 4 februari, Skolturné Virginskaskolan, Örebro – Frida Bertzell-Ejneby 

- 13 februari, Infoträff på Cafe019, Örebro – Malin Linden 

- 14 februari, Infoträff på Vänerskolan, Vänersborg – Frida Bertzell-
Egneby 

- 18 februari, Infoträff på Mogård, Örebro – Frida Bertzell-Egneby 

- 28 mars, Dövblindråd, Stockholm – Ellinor Persson 

- 30 mars, DHB:s 70 årsfirande, Örebro – Frida Bertzell-Egneby 

- 15 maj, Dövblindteam, Stockholm – Ellinor Persson 

- 17-19 maj, FSDB:s familjehelg, Uddevalla – Sofia Nilsson, Sandra 
Karlsson, Aron Sortelius och Teresia Lindberg 

- 24-26 maj, FSDB:s kongress, Eskilstuna – Malin Linden och Frida 
Bertzell-Ejneby 

- 4-6 juni, EDBU AGA of Forums, Ungern – Sophie Toomväli-Petersson 

- 11 juni, Projektmöte Verktyg för bättre hälsa, Stockholm – Sophie 
Toomväli-Peterson och Teresia Lindberg 

- 12 juni, MFD – Workshop om tolktjänst, Stockholm – Sofia Nilsson 

- 20 augusti, Deafblind Challenge, Umeå – Kristofer Peterson 

- 27 augusti, Deafblind Challenge, Stockholm – Sofia Nilsson 

- 29 augusti, Referensgruppsmötet NKCDB:s barnhabilteringsprojekt, 
Stockholm – Sarah Remgren 



   
 

   
   
 

- 17 september, Skolträff på Birgittaskolan, Örebro – Fredrik Lundgren 

- 23 september, Styrgruppsmöte på distans för Verktyg för bättre hälsa – 
Teresia Lindberg 

- 27 september, FSDB:s styrelsemöte, Stockholm – Sofia Nilsson 

- 3 oktober, SPSM:s ungdomsnätverksträff, Stockholm – Sofia Nilsson 

- 4 oktober, Föräldrarådet årsmöte och Föräldrautbildning, Almåsa – 
Sofia Nilsson 

- 9 oktober, Infoträff på Manillskolan, Stockholm – Sofia Nilsson och 
Gulistan Karro 

- 9 oktober, Dövblindsråd, Stockholm – Sofia Nilsson 

- 10 oktober, HRF ordförandegruppsmöte, Stockholm – Sofia Nilsson 

- 21 oktober, Dövblindteam brukarråd, Stockholm – Sofia Nilsson 

- 7 november, Styrgruppsmöte på distans för Verktyg för bättre hälsa – 
Teresia Lindberg 

- 8 november, Ågrenska Usherveckan, Göteborg - Sarah Remgren 

- 8-10 november, SDUF:s förbundsstämma, Vänersborg – Fredrik 
Lundgren 

- 29 november – 1 december, UH:s årsmöte, Stockholm – Teresia 
Lindberg 

- 5 december, FSDB:s styrelsemöte, Stockholm – Sofia Nilsson 

 
5.2 Aktiviteter 

Dövblind Ungdoms årsmöte genomfördes i Ånnaboda, Örebro den 5-7 
april 2019. Helgen bestod också av avkopplande massage och 
deltagarna fick prova på boxning. Under året har DBU haft en helg för 
DBU:s 25 år jubileum 6-8 september. Det var cirka 20 deltagare inklusive 
gäster från de nordiska dövblindorganisationerna. Helgen började med 
ice-breaking och en fredagsmiddag med pizza och läsk. Sen var det en 
tårttävling på fredagskväll. Lördagen inleddes med att dövblinda 



   
 

   
   
 

ungdomar hade en poängjakt i centrala Stockholm. Efter poängjakten var 
det gokart, alla var modiga och provade att köra i tuffa gokartoveraller 
trots varierande synförmåga. På lördagskväll var det en 90-talsfest då 
DBU bildades år 1994, så det var ett passande tema. Deltagarna åt god 
mat, körde olika lekar och fotade med en polaroidkamera där bilderna 
kommer direkt ur kameran. På söndagen var det Öppet Hus då inbjudna 
samarbetsorganisationer kom och skålade med oss och åt tårta. En 
DBU-medlem berättade om sin livsresa som ung dövblind och vad DBU 
har betytt för henne. Många kom upp på scenen och gratulerade DBU 
eller berättade om egna minnen. DBU betyder verkligen mycket för 
många och det ska fortsätta att göra i många år till, med sådana här 
roliga träffar och energipåfyllning för alla unga med kombinerad syn- och 
hörselnedsättning/dövblindhet. 

 Syntolkning på bild 1. Inne på Dövas Hus. Stora 
familjepizzor i olika smaker ligger framme och 
deltagarna står i kö och väljer mellan pizzorna. 

 

 

 

 

 

 

 

Syntolkning på bild 2: Inne i Dövas Hus. 
Albin och Teresia kör final i kuddleken. 
Teresia har mörkröd kudde hos sig och är 
redo att kasta den till Albin. Båda skrattar 
och lite folk står runt och hejar på. 

 



   
 

   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntolkning på bild 3: Fyra deltagare står och 
låtsas dofta på de icke-existerande blommorna i 
Kungsträdgården.  

 

 

 

 

 

 

Syntolkning på bild 4: Två deltagare poserar 
mot en vägg i metallfärger i guld, blått, rosa, 
grönt med guldballonger ”DBU 25” högst upp. 
Olika 90-talsgrejer hänger där och här, som 
CD-skivor, disketter, Gameboy, gammaldags 
mobiltelefon, inlines, solglasögon, 
personsökare och pratbubblor som ”Bang!” 
och ”I love the 90s”. 

 



   
 

   
   
 

 

Syntolkning på bild 1: Gruppbild från Bodyflight med sju personer i gråsvarta overaller och 
hjälmar framför en vit vägg där överallt står ”Bodyflight” och ”wehjärtaflying”.  

Syntolkning på bild 2: Ett avlångt julbord med långrandig duk, fotat från ena bordändan. Alla 
runt bordet har varsin tallrik med mat framför sig och tittar mot kameran.  

 
Årets sista aktivitet den 14:e december var Bodyflight som avslutades 
med ett mysigt julbord på Karamellan. Sju deltagare deltog under 
aktiviteten. Alla var modiga som med varierande syn- och hörselförmåga 
kastade sig in i en lufttunna med stark vind i 200 km/h. Man lyfts upp, 
svävar och parerar lufttrycket med kroppen, armarna och benen med 
hjälp av en instruktör. Med håret i kaos och hjärtat klappande av 
adrenalin så kunde vi sedan lugna ner oss och våra sinnen med ett rejält 
julbord efteråt, där vi kunde välja tolv olika sillar, spännande vegetariska 
alternativ och ett gediget dessertbord. Riktigt lyxigt, gott och mysigt!  
 
 
 
 



   
 

   
   
 

6. Regionala verksamheter 
6.1 Endagsaktiviteter 
 
DBU:s styrelse har bestämt att ändra tankesätt kring aktiviteter. Det blir 
blandat mellan riksnivå och ”lokala” endagsaktiviteter istället för en helg 
eller en vecka i lägerform. Den första aktiviteten blev Bodyflight med 
tillhörande julbord som det skrevs om i föregående stycke. Detta format 
kommer att fortsätta under 2020 med aktiviteter på olika platser runtom i 
Sverige.  

 

7. Avslutning 
Dövblind Ungdom vill tacka alla viktiga medlemmar som har gjort det 
möjligt för oss att genomföra vår verksamhet för barn och ungdomar med 
kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet i hela Sverige. Vi vill 
särskilt tacka Förbundet Sveriges Dövblinda och Synskadade stiftelsen 
för deras stora bidrag till DBU att kunna fortsätta genomföra 
verksamheten under 2019. 
 
DBU har en fortsatt vision, om att barn och ungdomar med kombinerad 
syn- och hörselnedsättning/dövblindhet tidigt ska få en identitet. Med en 
tidig identitet blir det också en viss trygghet som kan underlätta för deras 
framtid.  
 
Vi ska även försöka synas och påverka mer i samhället, för att underlätta 
situationen för barn och ungdomar med kombinerad syn- och 
hörselnedsättning/dövblindhet. I fortsättningen kommer DBU satsa på 
medlemsvärvningen med målgruppen barn och ungdomar med 
kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Förhoppningsvis 
lockar endagsaktiviteter i olika städer nya medlemmar. Vi vill att vår 
organisation ska leva vidare och för det behöver vi hitta fler medlemmar! 
 
Vi avslutar härmed denna verksamhetsberättelse för 2019. Vi siktar med 
full kraft och energi mot det nya verksamhetsåret 2020! 



   
 

   
   
 

 
    DBU:s styrelse 

 

Syntolkning: Längst bak står Sophie i svart jacka, framför henne står Sofia med glasögon 
och orange jacka. Framför Sofia står Karoline i svart jacka. Frida står närmast kameran och 

framför Karoline, Frida klädd i mörkgrå jacka. Alla ler och tittar fram mot kameran. 

 

 

 

Sophie Toomväli-Petersson                                Karoline Degerfeldt 

Ordförande                                                           Vice Ordförande 

 

 

 

Frida Bertzell-Ejneby                                            Sofia Nilsson 

Sekreterare                                                           Kassör                                                                                                                                  

Syntolkning: DBU:s logotyp                 Syntolkning: DBU:s maskot Mullvaden 
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