
Motion nummer 700
Samtliga medlemmar registrerade på förening
Östergötland

ID1024

Område:

Stadgar

Motivering

Medlemmar går miste om information om lokala aktiviteter och föreningsbidrag kan ej sökas för dessa
medlemmar, ifall de är registrerade direkt under förbundet.
Föreningstillhörighet säkerställer att man kan få information om vad som händer lokalt. Däremot måste
man få kunna välja om man vill ha lokala utskick eller inte. Viktigt är dock att det i
ansökningshandlingarna för medlemskap, tydligt framgår att föreningstillhörighet inte betyder att man
måste arbeta i den lokala styrelsen eller vara aktiv medlem.
När föreningar söker föreningsbidrag hos kommunerna, har det betydelse att alla medlemmar är
registrerade på bostadsorten.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att samtliga medlemmar ska ha en föreningstillhörighet i HRF och det ska vara där man bor. Om

ingen finns på orten ska det vara den som ligger närmast

Karin Jonsson, Östra Östergötland

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 700

Förbundsstyrelsen håller med om att det är viktigt att alla som ansöker om medlemskap i HRF får
tydlig information om våra föreningar och fördelarna med att vara medlem i en förening. Ambitionen
är att alla nya medlemmar ska kunna göra ett informerat val av medlemskap och känna till de
möjligheter HRF erbjuder, inte minst den givande verksamhet som bedrivs lokalt. 

Stödmedlemskapet som regleras i förbundets stadgar § 2.2 fyller en viktig funktion i HRF. Bland
våra stödmedlemmar finns bland annat personer som inte själva är hörselskadade, till exempel
personer inom professionen, som vill stödja HRF och följa vårt viktiga arbete via Auris. Att de väljer
att vara stödmedlemmar istället för Auris-prenumeranter är till fördel för HRF.

Andra stödmedlemmar är personer som av någon anledning inte vill vara medlemmar i en förening
och annars inte skulle ha varit medlemmar alls. Stödmedlemskapet kan då vara ett viktigt steg på
medlemsresan – ett steg från svagt intresse till engagemang och föreningsmedlemskap.

Stödmedlemskapet kan även vara en tillgång när en förening upplöses. Förbundet försöker då i
första hand erbjuda medlemskap i en annan förening, men en del medlemmar vill inte det, till
exempel om närmaste förening ligger långt från bostaden. Då kan valet stå mellan att vara
stödmedlem eller att inte vara medlem alls. 

Ett 30-tal HRF-föreningar har upplösts under de senaste tio åren. Det är en del av förklaringen till
att antalet stödmedlemmar har ökat från cirka 500 till 900 personer under samma tid. 

Istället för att förlora ett par hundra medlemmar har HRF fått behålla dem som stödmedlemmar. Det
gör att förbundet kan kontakta dem och uppmuntra dem att bli medlemmar i en förening eller att
själva starta förening, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag ovan.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 700



Motion nummer 701
Förbundskongressens arbete
Medlemsmotion

ID1110

Område:

Stadgar

Motivering

I förbundsstadgarna &5 finns angivet kongressperiodens längd och innan vilken månad den skall 
hållas samt plats.Finns också angivet vad som skall behandlas.
En kongress period på 4 år kan tyckas lång i en föränderlig värld .Beslut som fattats på kongressen 
kan ha blivit inaktuella och helt felaktiga att genomföra. Det finns andra sätt att fatta beslut på, man 
inför ett centralt representantskap, ombuden utses av distrikten. Antalet ombud bestäms utifrån 
distriktens storlek.
Det centrala representantskapet sammanträder varje år under 1 dag. Man beslutar för verksamhet 
under 4 år. Det viktiga med denna beslutsordning är att vid varje tillfälle då det centrala 
representantskapet sammanträder kan man korrigera tidigare beslut och ange ett nytt år så att det i 
representantskapet alltid ligger en planering på 4 år.
De ärenden som ska behandlas är samma som kongressen har idag.
Förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och generalsekreterare ska närvara vid 
centrala representantskapet och har där yttrande och- förslagsrätt.
I detta förslag ligger stora kostnadsbesparingar då övernattningar kan begränsas.

Yrkande

Jag föreslår kongressen besluta
att Förbundsstyrelsen under kongressperioden tillsätter en arbetsgrupp som utreder

ovanstående och kommer med förslag på inrättande av centralt representantskap.

Tommy Olausson

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 701

Förbundsstyrelsen anser att den beslutsordning HRF har i dag ger oss en organisation som kan
hålla ihop och ta ansvar för verksamheten på såväl lång som kort sikt. Vår organisationsmodell
lägger vikt vid dialogen inom HRF mellan kongresserna, samtidigt som förbundsstyrelsen kan
agera snabbt när behov finns.

Kongressen är HRFs högsta beslutande församling och lägger fast våra långsiktiga prioriteringar
och mål. Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen HRFs högst beslutande organ. Det innebär att
förbundsstyrelsen alltid ska respektera kongressens beslut, men också ta ansvar för att fatta
nödvändiga beslut om vår omvärld förändrar förutsättningarna för HRFs arbete eller om nya frågor
aktualiseras. Till sin hjälp har förbundsstyrelsen förbundsmötet, ett rådgivande organ där
förbundsstyrelse och distrikt diskuterar aktuella frågor. Förbundsstyrelsens ambition är att dessa
möten ska vara forum för fördjupad dialog, där förbundsstyrelsen kan förankra frågeställningar som
inte nödvändigtvis är stadgebundna. Vår uppfattning är också att det är viktigt att vara lyhörd för de
synpunkter som kommer in vid dessa möten.

Denna beslutsmodell har varit mycket effektiv, anser förbundsstyrelsen. Det förtroende kongressen
har lagt på förbundsstyrelsen skapar förutsättningar för att vara snabbfotad i en komplex och
föränderlig värld. Samtidigt innebär förbundsmötet att förbundsstyrelsen får möjlighet att diskutera
vägval och förankra beslut med representanter från hela HRF-Sverige.

Förbundsstyrelsen anser inte att det vore bra för HRF att återinföra representantskap. Det är nu 16
år sedan HRFs kongress ersatte det beslutande representantskapet med rådgivande
förbundsmöten. Det skedde efter en längre tids missnöje kring ineffektiviteten i beslutsvägarna.
Ofta fördröjdes åtgärder i väntan på representantskapets beslut. Dessutom ägnade såväl distrikt
som förbund massor av tid åt de formalia som omgärdade beslutsprocesserna.



Inför kongressen 2004 efterlystes mer dialog och mindre formalia och beslutsadministration. Det
ledde fram till den nuvarande organisationsmodellen med förbundsmöten. Förbundsstyrelsens
intryck är att denna form har stora fördelar och är en uppskattad mötesplats.

Tre dagars kongress ger våra föreningars ombud goda förutsättningar att debattera och behandla
de förslag som kommit in. Flera endagsmöten ställer höga krav på effektivitet och riskerar att både
begränsa debatten och försämra förutsättningarna för djupare analyser och långsiktiga beslut.

Självklart ska HRF alltid undvika onödiga kostnader och hushålla med de resurser vi har. Men
kongressen är en kostnad som vi anser vara nödvändig för att kunna upprätthålla vår demokratiska
verksamhet. Kongressen är ett viktigt forum för HRF, där representanter från hela landet kan
mötas för att gå på djupet i viktiga framtidsfrågor – och dessutom under förhållanden som är fullt
tillgängliga för alla deltagare.

I spåren av pandemin och restriktionerna som följer med Covid-19 har vi genomfört flera
förbundsmöten på distans och vi träffas på på distans även under kongressen 2021. Att
kongressen genomförs på detta sätt gör det också möjligt för observatörer och andra intresserade
att följa debatten. Distansmötena har inneburit lägre kostnader, men vi utgår från att vi kan ha en
fysisk samlingsplats för kommande kongresser.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 701



Motion nummer 702
Ordinarie kongressombud ska kunna ha en ersättare.
HRF Tranås, Jönköping

ID1059

Område:

Stadgar

Motivering

I förbundsstadgarna § 5:2 finns angivet vad som reglerar kongressombuden.
Föreningarna har ett ombud för varje påbörjat trehundratal medlemmar. Detta uppfattas som att
ombudet också ska utföra uppdraget själv. 
I Tranås HRF-förening finns förslag på att man bör kunna få välja ersättare till ordinarie
kongressombud. Det finns flera skäl till att ett uppdrag som ombud bör kunna delas av två individer. 
Att deltaga i en kongress är för många ett stort steg med många intryck som skall bearbetas. Flertalet
av kongressombuden är till åren komna. Det är oerhört tröttsamt att hålla koncentration under hela
kongressen. Man ska lyssna uppmärksamt i plenum och samtidigt hantera tekniska hjälpmedel.
De flesta kongressombuden har en hörselnedsättning vilket medför att mycket energi krävs för att
uppmärksamt ta del av allt som sägs. Det är tröttande och slitsamt både fysiskt och psykiskt. 
Kongressombudet ska också hinna med att förbereda sina eventuella inlägg i debatten. Detta kräver
extra mycket av koncentration och uppmärksamhet.
Det finns medlemmar på lokal nivå, som är väl skickade att representera sin förening som ombud, men
som tyvärr tackar nej då uppdraget är alltför krävande.
Vi i Tranås HRF- förening vill att i begreppet ett kongressombud ska det också innefattas, att man kan
dela på uppdraget efter viss tid, dvs. när tjänstgörande kongressombud behöver vila upp sig eller bara
pausa. Förslagsvis kan den av föreningen valda observatören tillika vara ersättare till ordinarie
kongressombud.
Detta skulle medföra att ombudet är mer på alerten den tid hen är tjänstgörande kongressombud. Det
skulle också föra med sig att ordinarie ombud har en nära person att bolla ärenden med, vilket leder till
mer genomtänkta beslut.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att kongressen beslutar att ett kongressombud kan bytas ut när berörda föreningar så begär.

Detta byte kan ske med hjälp av distriktets observatör.
att förbundsstyrelsen utarbetar anvisningar till förslaget.

Annica Nordqvist

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-12, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 702

Förbundsstyrelsen vill gärna underlätta föreningarnas deltagande på kongressen. Vi instämmer i
att det skulle vara en fördel om det fanns ersättare att tillgå. Att skapa en sådan möjlighet
förutsätter ändringar i stadgarna. Det kräver också en översyn av arbetssätt och anvisningar,
bland annat med avseende på hanteringen av röstlängden. Förbundsstyrelsen anser att det ska
vara möjligt att utse ersättare för ombud som av olika anledningar får förhinder eller behöver
avbryta sitt deltagande under pågående kongress. Vi föreslår därför en stadgeändring under §5.2,
som gör det möjligt för föreningar att utse ersättare för sina ombud. Men förbundsstyrelsen anser
inte att en ersättare ska tillåtas fungera som en avbytare och gå in och ut ur rollen som ombud
under pågående kongress, så som motionären föreslår. En ersättare bör till exempel inte kunna
ersätta ett ordinarie ombud varje gång detta ombud vill ta en paus.

Om ett sådant förfarande tilläts skulle det medföra flera stora svårigheter, inte minst logistiska
problem för presidiet och risk för oklarheter kring vem som har rösträtt vid varje givet tillfälle. 



När kongressen inleds tar presidiet fram en röstlängd, som anger vilka av ombud som är
närvarande och därmed beslutande. Varje gång en ersättare går in istället för ett ombud måste
röstlängden ändras. Vid kongressen 2021 har HRFs föreningar möjlighet att närvara med totalt 161
ombud. Om alla föreningar skulle anmäla ersättare för dessa ombud skulle det totala antalet
närvarande, med rösträtt till och från, dubblas till 322. Det är många personer att hålla reda på. 

Om det blir byten fram och tillbaka under pågående förhandlingar är risken är stor att det skulle
skapa stor förvirring för presidiet och ombuden. Det skulle också vara mycket tidskrävande och
försena kongressförhandlingarna. Det kan även göra det svårt att säkerställa att rätt personer
utnyttjar rösträtten vid voteringar. 

Förbundsstyrelsen förslår även att anvisningarna till stadgarna utvecklas för att klargöra processen
kring ombudens ersättare. 

I dag har ombuden en subventionerad kongressavgift. Föreningar kan också anmäla observatörer,
som deltar till självkostnadspris. Utgångspunkten för en utredning om hur ett förfarande kring
ersättare ska fungera måste vara att denna möjlighet inte ökar kostnaderna för kongressen. Därför
behöver en förutsättning för införandet av ersättare vara att föreningar betalar självkostnadspris för
ersättaren. Detta gäller om föreningen skulle ha två personer på plats – inte om ordinarie ombud
lämnar återbud och ersättare går in i dess ställe. 

Förbundsstyrelsen vill också upplysa om att en distriktsobservatör inte kan fungera som ersättare.
Det är föreningen som är valkrets för kongressombuden, inte distrikten. Observatörer är inte heller
valda representanter. 

Nytt förslag till beslut 

Att till §5.2 göra ett tillägg:

5.2 Deltagare 
Kongressen består av ombud från föreningarna. Varje ombud har en röst. Rösträtten får överlåtas
till ersättare som väljs av föreningen. 

Att förbundsstyrelsen utvecklar anvisningarna genom översyn av kongressens arbetssätt, bland
annat med avseende på hanteringen av röstlängden. 

Motionen avslås, förbundsstyrelsen förslår kongressen besluta:
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till tillägg i § 5.2 
att förbundsstyrelsen utvecklar anvisningarna genom översyn av kongressens arbetssätt, bland
annat med avseende på hanteringen av röstlängden. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 702



Motion nummer 703
Motionstidens längd
HRF Stockholm, Stockholm

ID1083

Område:

Stadgar

Motivering

Förbundsstyrelsen föreslår en komprimering av de olika ledtiderna inför kongressen. Enligt § 5.1 ska 
kongressen äga rum vart 4:e år före juni månads utgång, vilket föreslås vara oförändrat. 

Juni månad är en ”dålig” månad för en kongress med tanke på nationaldagen, skolavslutningar, 
midsommarfirande, och semester. Så i praktiken kommer kongressen även i framtiden att genomföras i 
slutet på maj månad.
Om man utgår ifrån ovanstående, så kommer det nya förslaget till ledtider innebära att förbunds-
styrelsens förslag skickas ut senast i slutet på november, och att motioner ska skickas in senast i slutet 
på januari (då motionstiden föreslås förkortas från tre till två månader).

Dessa två kalendermånader infaller under jul-, nyårs- och trettonhelgen. Så i praktiken har föreningar 
en månad till förfogande för genomläsning av förbundsstyrelsens förslag och att skriva motioner. Därför 
vore det bra om motionstiden även i fortsättningen är tre månader. Således bör förbundsstyrelsens 
förslag skickas ut sju månader före kongressen, d.v.s. i slutet på oktober.
 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att § 5.4 Kallelse får följande lydelse i första stycket: Förbundsstyrelsen ska kalla till ordinarie

kongress senast sju månader före kongressens genomförande.
att nuvarande lydelse i § 5.6 Förbundsstyrelsens förslag lämnas oförändrad. 

(Förbundsstyrelsens förslag till stadgar, program samt övriga förslag ska sändas ut senast tre
månader före motionstidens utgång.)

Ulf Olsson

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-18, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 703

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det kan bli en för kort motionstid och att
motionstiden även i fortsättningen ska vara tre månader. Förbundsstyrelsen yrkar därför på bifall
på första att-satsen och att stadgarna får följande lydelse:

§5.4 Kallelse
Förbundsstyrelsen ska kalla till ordinarie kongress senast sju månader före kongressens
genomförande.

Förbundsstyrelsen bifaller motionärens förslag att nuvarande lydelse i stadgarna § 5.6 ska lämnas
oförändrad gällande tidpunkten tre månader. Däremot föreslår förbundsstyrelsen att ”sändas ut”
ska ändras till ”tillgängliggöras” för att det ska vara möjligt att handlingarna kommer ombuden
tillhanda på det sätt som är bäst givet var tids möjligheter.

Nytt förslag till beslut:

§5.6 Förbundsstyrelsens förslag
Förbundsstyrelsens förslag till stadgar, program samt övriga förslag ska tillgängliggöras senast tre
månader före motionstidens utgång.



Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 703
- Kommentar för att-sats 2: Bifalla motionärens förslag att förbundsstyrelsens förslag till stadgar,
program samt övriga förslag ska sändas ut senast tre månader före motionstidens utgång, men att
“sändas ut” ändras till “tillgängliggöras” i §5.6.



Motion nummer 704
Ge distrikten nomineringsrätt till förbundsstyrelse och övriga
uppdrag vid kongresser.
HRF Tranås, Jönköping

ID1060

Område:

Stadgar

Motivering

I förbundsstadgarna Nomineringsrätt 5:8 framgår det vilka som har nomineringsrätt till förbundsstyrelse
och övriga uppdrag.
Enligt den paragrafen är det föreningarna (uppfattas som lokal förening) som har nomineringsrätt. Det
innebär att distrikten inte kan nominera ledamöter till förbundsstyrelse, ordförande, kassör eller andra
uppdrag.

Tranås HRF-förening vill att nomineringsrätten utökas även till distrikten och nomineringsbeslutet ska
kunna tas på ett ordinarie distriktsmöte. 
En nominering som samtliga föreningar i distriktet ställer sig bakom borde ha större tyngd än en enskild
nominering från en förening.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att rätten till att nominera till förbundsstyrelse och övriga uppdrag utökas och ska gälla även

distrikten. (Nomineringsrätt 5:8)

Annica Nordqvist

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-12, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 704

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det är rätt att utöka nomineringsrätten till
distrikten. I dag har distrikten rätt att skriva motioner och distriktens representanter har yttrande-
och förslagsrätt på kongressen. Den föreslagna ändringen ligger därför i linje med de övriga
rättigheter som tillfaller HRFs distrikt. 

Förslag till ny text i stadgarna:

5.8 Nomineringsrätt
Nomineringsrätt till förbundsstyrelse och övriga uppdrag vid kongresser tillkommer HRFs
föreningar och distrikt samt den valberedning som kongressen har valt.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 704



Motion nummer 705
1:e och 2:e vice ordförande
HRF Stockholm, Stockholm

ID1080

Område:

Stadgar

Motivering

Bakgrund: Idag har förbundet en vice förbundsordförande. 

Om HRF i fortsättningen ska ha två vice förbundsordförande kan det uppstå risk för förvirring.
”Är du vice förbundsordförande? Men jag träffade en annan person för ett tag sedan som också påstod 
sig vara vice förbundsordförande i HRF!”
Om förbundsordförande är frånvarande på ett styrelsemöte träder normalt vice förbunds-ordförande in 
som mötesordförande. 
Om styrelsen i fortsättningen har två stycken vice förbunds-ordförande, måste man på styrelsemötet 
besluta vem som ska vara mötesordförande.
 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundsstyrelsen ska ha en 1:e vice och en 2:e vice förbundsordförande.
att paragraf 7.2 får följande lydelse: 

Kongressen väljer en förbundsstyrelse, som består av förbundsordförande, 1:e vice
förbundsordförande, 2:e vice förbundsordförande, kassör samt sju övriga ledamöter. 
Ordförande, de båda vice förbundsordförandena och kassör väljs särskilt.

Ulf Olsson

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-18, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 705

Förbundsstyrelsen håller inte med motionären i resonemanget om att titeln, rollen och ansvaret är
otydligt eller förvirrande. Vi anser att det är viktigt att lämna frågan om hur förbundsstyrelsen
organiserar och delar upp arbetet till den förbundsstyrelse som blir vald. 

Syftet med förslaget om vice förbundsordförande är att underlätta arbetsfördelningen inom
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen i föredrar därför en modell med två vice förbundsordförande
utan en inbördes rangordning. På så sätt tydliggörs att det handlar om två personer som delar på
precis samma uppdrag – inte två olika uppdrag, där 1:e vice förbundsordförande väger tyngre än
2:e vice förbundsordförande.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 705



Motion nummer 706
Representation i FS för intressegrupper
HRF Göteborg, Västra Götaland

ID1032

Område:

Stadgar

Motivering

Motivering: Utifrån det prioriterade området ”Tillsammans
växer vi” i FS kongressförslag, så är det viktigt att medlemmar
oavsett var man befinner sig i organisationen, upplever en tydlig
samhörighet med de förtroendevalda på högsta nivå.
Det är viktigt för alla berörda att ha en känsla av att kunna vara
med och påverka utvecklingen i en organisation av det slag
som HRF utgör.
Utöver hörselskada och nedsatt hörsel finns intresseområden -
såsom tinnitus, ljudöverkänslighet, yrkesverksamma, menieres,
föräldrar och anhöriga.
Allt fler föreningar för dessa områden går i bästa fall över till
att verka som lokala intressegrupper. I några fall bildas också
nätverksgrupper, som har ett rikstäckande kontaktnät.
Representanter för intressegrupperna/nätverksgrupper är de
som bäst har kontakt med medlemmarna för att scanna in behov
som kan tillfredställas inom HRF. Det bör också vara utifrån
dem man skapar nätverk och kännedom om varandra mellan
styrelser och föreningar på alla nivåer. Därför är det viktigt
att alla intresseområden har representation även i FS.
Respektive representant ska kunna nås för personlig kontakt
för att delta/bjudas in till utvecklingsarbete för det specifika intresseområdet.
På så sätt tänker vi att också den enskilde kan
komma att känna sig betydelsefull i ett sammanhang, oavsett
om man är den som t.ex. kokar kaffe eller ordnar gruppträffar
på ideell basis.
Åtgärd: Undertecknad vill att varje intresseområde inom Hörselskadades
riksförbund skall ha representation i förbundsstyrelsen.
Representanterna skall utgöra en del av de ordinarie ledamöterna

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att via valberedningen komplettera FS förslag i stadgepunkten 

”§ 7.2 Ledamöter och övriga deltagare” - så att förbundsstyrelsens 
sammansättning har representation för varje intressegrupp

Christer Valderås

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-10-29, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 706

Det är viktigt att alla HRFs medlemmar känner sig sedda och upplever att de kan vara med och
påverka utvecklingen i organisationen.
Förbundsstyrelsen är därför mån om att ha en levande dialog med olika medlemsgrupper, för att på
så sätt kunna fånga upp brister och behov, nya möjligheter och idéer och tillsammans utveckla
såväl HRFs påverkansarbete som vår organisation. Detta gäller inte minst medlemmar med till
exempel tinnitus, Menières sjukdom, ljudöverkänslighet och cochleaimplantat samt
yrkesverksamma och föräldrar, som ofta benämns ”intressegrupper”.

Förbundsstyrelsen tror att det skulle vara bra att inom sig utse kontaktpersoner för olika
medlemsgrupper. Det kan vara ett sätt att underlätta och stimulera dialogen ytterligare. 



Detta innebär emellertid inte att förbundsstyrelsen delar upp ansvaret för olika frågor mellan sig.
Förbundsstyrelsen har ett samlat ansvar för hela HRF och varje ledamot har därför ansvar för alla
delar av verksamheten och samtliga medlemsgrupper. De kontaktpersoner som utses kan ta frågor
vidare till förbundsstyrelsen, men fungerar inte som representanter för ”sin” medlemsgrupp inom
förbundsstyrelsen. 

Valberedningen har ett mycket viktigt uppdrag när det gäller att föreslå en förbundsstyrelse med
bästa möjliga sammansättning. Förbundsstyrelsen tror att det bästa är att ha tillit till denna process.
Det finns många faktorer som valberedningen ska väga samman för att hitta en optimalt
fungerande förbundsstyrelse och det blir svårt att uppnå om det finns krav på att alla
intressegrupper ska vara representerade i varje förbundsstyrelse. 
I riktlinjerna för valberedningens arbete står det bland annat att ”nominerade personer kan bidra
med kunskaper, erfarenhet, kontakter, eller annat som kan utgöra en tillgång i förbundsstyrelsens
arbete. Valberedningen ska också eftersträva mångfald bland de nominerade, bland annat utifrån
geografisk spridning, köns- och åldersfördelning, samt sätta samman ett fungerande arbetslag med
god dynamik.”

Valberedningen är vald av kongressen och har därmed medlemmarnas förtroende att se till deras
bästa i arbetet med att ta fram förslag på vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen. Det förtroendet
delar även förbundsstyrelsen.

Precis som motionärerna vill förbundsstyrelsen utveckla och underlätta dialogen med olika
medlemsgrupper. Genom att förbundsstyrelsen själva kan fördela arbetsuppgifter och
representation blir det lättare att uppnå på ett sätt som gynnar både olika medlemsgrupper och
organisationen som helhet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att förbundsstyrelsen inom sig ska fördela ansvar för kontakter med olika medlemsgrupper.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 706



Motion nummer 707
tydligare regler för intressegrupper inom HRF
Skaraborg

ID1012

Område:

Stadgar

Motivering

HRF:s intressegrupper fyller ett stort behov som mötesplats för hörselskadade med gemensamma
problem att hantera, ex-vis tinnitus.
Vår erfarenhet är att reglerna för medlemskap i de olika intressegrupperna är oklara, exempelvis råder
det en osäkerhet huruvida medlemmar i en intressegrupp "måste" vara medlemmar i HRF.
I anvisningarna till HRF:s stadgar står: "en intressegrupp består av medlemmar som vill organisera
verksamhet...". Vi vill skärpa formuleringen till: "en intressegrupp kan bara bestå av medlemmar som vill
organisera verksamhet..."
Eftersom medlemskap i HRF är en självklarhet för att intressegruppernas medlemmar skall få det stöd
som krävs av förening och distrikt för att driva verksamhet, ha ett fullgott försäkringsskydd samt få del
av värdefull information föreslår vi

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att se över och skärpa reglerna för

intressegrupper inom HRF, särskilt beträffande medlemskap.

HRF Skaraborg /Kerstin Ekelöf och Ingrid Nordquist

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-16, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 707

Förbundsstyrelsen håller med om att medlemskap i HRF utgör grunden för att delta i vårt
föreningsarbete. Det är vi medlemmar som bygger HRFs demokratiska verksamhet och utan
medlemmar finns inget HRF. 

Samtidigt anser förbundsstyrelsen att grupper och föreningar själva måste få avgöra när det
passar bäst att bjuda in icke-medlemmar till aktiviteter. Nuvarande regelverk ger föreningar och
grupper stort självbestämmande över sin verksamhet, vilket är bra. 

Verksamhet som bedrivs i HRFs namn brukar i första hand rikta sig till medlemmar. Men att
kategoriskt utestänga icke-medlemmar från aktiviteter innebär att dessa kanske inte får chansen
att se verksamheten innan de väljer. Risken är att HRF då går miste om nya medlemmar med stort
engagemang, vilket vore olyckligt. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 707



Motion nummer 708
Motion om stadgeändring för föreningsstyrelserna.
Västra Götaland

ID1128

Område:

Stadgar

Motivering

Den stora utmaningen för hela HRF är att få medlemmar, 

men inte heller tappa medlemmar. Det är då av mycket stor vikt att 

distriktsstyrelserna och förbundet får vetskap om vad som de olika 

föreningarna och intressegrupperna i vårt land arbetar med. Genom att få 

tillgång till årsredovisningen, som innefattar årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelsen, 

verksamhetsplan, ekonomisk rapport och revisionsberättelse får man en heltäckande 

bild och kan då också hjälpa till på ett annat sätt än som sker nu. Dessa 

dokument kan också ge styrelser och förbund bättre förståelse för verksamheterna.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att kongressen beslutar att förbundsstyrelsen får denna uppgift till stadgeändring
att kongressen beslutar att årsmötesdokumenten skickas in inom en månad efter årsmötet

Mimmi Claesson

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2021-01-18, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 708

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det är av mycket stor vikt att föreningar skickar
sina årsrapporter innehållande verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och rapport etc. till
både distrikt och förbund.

Redan i dag finns det tydliga rutiner kring motionärens önskan att distrikt och förbund får tillgång till
dessa handlingar.

I början av varje år skickar förbundet ett brev till postmottagare i alla föreningar och distrikt med
information om vilka uppgifter som ska skickas in till förbundet, och när. Tillsammans med brevet
skickas ett antal blanketter som ska fyllas i. 

I det brevet begär förbundet in verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt att
blanketterna gällande kontakt- och kontouppgifter, förtroendevalda och ekonomisk rapport fylls i. 

Förbundet uppmanar att skicka in detta cirka 1-2 månader efter genomfört årsmöte och att skicka
kopior på alla dokument även till distriktet. Distriktet har ett arkiveringsansvar för föreningarnas
uppgifter enligt de anvisningar för arkivering som finns i dokumentarkivet på Hörnet.

Sedan december 2020 har HRF ett nytt medlemsregister. I det nya registret är det möjligt att skriva
in årsrapporter direkt i systemet. Årsrapporterna blir då direkt synliga för förtroendevalda I
distriktsstyrelsen och förbundet.

I nuvarande stadgar § D1. Uppdrag framgår att det är distriktets uppdrag



• Att samordna, stödja och utveckla påverkans-, organisations-, studie- och
informationsverksamhet inom distriktet.

Förbundsstyrelsen anser att det framgår redan tydligt i stadgarna att distriktet har ett samordnande
ansvar gällande föreningarnas verksamheter samt att ovan nämnda rutiner kompletterar stadgarna.
Förbundsstyrelsen bedömer att ingen stadgeändring behövs.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1
att anse att-sats 2 besvarad



Motion nummer 709
Region istället för landsting
Stockholm

ID1094

Område:

Stadgar

Motivering

Sedan den 1 januari 2019 har alla Sveriges landsting status som regioner. Det som tidigare kallades
landsting heter numera Region xxx. Till exempel heter tidigare Stockholms läns landsting nu Region
Stockholm. 
I HRFs stadgar omnämns landsting vid två tillfällen. Bland annat i § D2.1 Verksamhetsområde, där det
står ”Distriktets verksamhetsområde ska utgöras av ett län/landsting eller annat av förbundsstyrelsen
fastställt område”. 

I och med övergången från landsting till regioner bör en uppdatering av begreppen göras i HRFs
stadgar.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att § D2.1 Verksamhetsområde i HRFs stadgar ändras till följande lydelse: 

Distriktets verksamhetsområde ska utgöras av ett län/region eller annat av förbundsstyrelsen
fastställt område.

att § D5.1 Uppgift i HRFs stadgar ändras till följande lydelse 
Distriktsstyrelsen är mellan årsmötena distriktets högsta beslutande organ och ansvarar för
det läns-/regionövergripande intressepolitiska och organisatoriska arbetet.

Ulf Olsson

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 709

Samma yttrande som motion 710. Se yttrandet under motion 710.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 709



Motion nummer 710
Landsting till region
HRF Stockholm, Stockholm

ID1087

Område:

Stadgar

Motivering

Alla Sveriges landsting har status som regioner sedan 1 januari 2019, och heter numera Region xxx. 

Därför bör även motsvarande ändring göras i våra stadgar för distriktet.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att § D2.1 Verksamhetsområde ändras till följande lydelse:

Distriktets verksamhetsområde ska utgöras av ett län/region eller annat av förbundsstyrelsen
fastställt område.

att § D5.1 Uppgift ändras till följande lydelse
Distriktsstyrelsen är mellan årsmötena distriktets högsta beslutande organ och ansvarar för
det läns-/regionövergripande intressepolitiska och organisatoriska arbetet.

Ulf Olsson

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-18, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 710

Samma yttrande som motion 709.

Beteckningen landsting har ändrats till region i hela landet och också i många av Sveriges lagar.
Förbundsstyrelsen stödjer följaktligen förslaget om att göra redaktionella ändringar i HRFs stadgar,
så att alla förekomster av beteckningen landsting ändras till region.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 710



Motion nummer 711
Stadgeändring för att kunna bilda länsförening
Örebro

ID1124

Område:

Stadgar

Motivering

Det har blivit svårare att engagera medlemmar för uppdrag i lokalföreningarnas styrelser och det är
svårt att fylla vakanser när någon slutar. En länsförening med en styrelse rekryterad från en hel
regions medlemmar kan väntas leda till ett ökat engagemang för att utveckla verksamheten. Vi ser
också att en länsförening kan bli en stimulans för det lokala engagemanget genom att medlemmar,
gruppvis eller enskilt, kan finna former för föreningens utveckling och driva lokala aktiviteter för social
samvaro utan att behöva sitta i en styrelse.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att ändra förbundets stadgar så att det blir möjligt för lokalföreningar i ett distrikt att gå samman i

en länsförening.

Birgitta Svensson

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2021-01-11, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 711

Förbundsstyrelsen tar frågan med att engagera medlemmar för uppdrag på största allvar.
Satsningar för att komma till rätta med vikande medlemsantal samt att stödja kämpande föreningar
och distrikt är därför högt prioriterade i förbundsstyrelsens förslag till kongressen.

I förbundsstyrelsens förslag till kongressen föreslås ett helt nytt organisationsprogram som lägger
vikt vid långsiktiga insatser för att utveckla HRF som en levande organisation i hela landet.

Förbundsstyrelsen föreslår även att ”Tillsammans växer vi” ska vara ett av fyra prioriterade
områden under den kommande kongressperioden, 2022-2025, med fokus på åtgärder som syftar
till att HRF växer och utvecklas som medlemsorganisation.

Motionären yrkar för att det ska vara möjligt för lokalföreningar i ett distrikt att gå samman i en
länsförening. Redan idag finns det möjlighet att bilda föreningar med medlemmar i kommun eller
kommuner enligt:
§ F2.1 En HRF-förening kan bildas av medlemmar i kommun eller kommuner. En HRF-förening kan
också bildas av medlemmar på kommun- eller länsnivå, som delar intresse utifrån
medlemskategorier*.

Det finns alltså inget hinder för detta i dagens stadgar.

Sammanslagning av föreningar ur olika kommuner förekommer redan – både av praktiska skäl men
även för att bevaka ett intresseområde exempelvis CI-föreningen eller HYVIS i Stockholm.

För- och nackdelar bör dock noggrant övervägas tillsammans med distriktsstyrelsen inför
sammanslagningen. Framförallt gäller det när sammanslagning av hela regionens föreningar sker.

Fördelarna kan vara, som motionären skriver, att en aktiv länsförening kan leda till ett ökat
engagemang för att utveckla verksamheten där man kan jobba med arbetsgrupper som engagera
sig i det lokala arbetet. Det kan även bli lättare att bevaka de intressepolitiska frågar. Men
sammanslagningar kan också i längden leda till att utarma HRFs lokala föreningsliv och påverka
medlemmarnas möjligheter till verksamhet i närheten där de bor. Och saknar man aktiva personer
lokalt kommer det bli svårt att bevaka intressepolitiska frågor.



Det bör också beaktas att dagens bidragsformer i kommunerna kan göra det svårt för föreningar
från flera kommuner att söka pengar då bidraget är riktade till lokal verksamhet i kommunen. Varje
kommun har sitt egna regelverk för hur de beviljar bidrag och vad föreningarna kan få bidrag för.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 711 besvarad
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