
ID1082

Område:

Organisationsprogram

Motion nummer 400
Juridisk kompetens inom förbundskansliet
HRF Stockholm, Stockholm

Motivering

Vi lever i ett samhälle där det krävs juridisk kompetens för att få rätt. Likaså lever vi i ett samhälle där 
juridiken spelar allt större betydelse för intressepolitiken och där strategisk processföring har ökat i 
betydelse för att säkerställa rätt och en bättre tillämpning av rätt. Det gäller t.ex. vårdfrågor, skol-frågor, 
diskrimineringsfrågor och tillgänglighetsfrågor. Därtill har frågor om mänskliga rättigheter och europeisk 
rätt kommit att få allt större betydelse för hur svenska förhållanden ser ut, liksom hur positionerna kan 
flyttas fram. För detta krävs också en grundförståelse om olika juridiska frågor, som t.ex. hur sådan 
traktaträtt kan omförhandlas till praktiskt genomförbar rätt för den enskilde i Sverige. 

Hörselskadades riksförbund har länge haft en jurist som man konsulterat vid vissa juridiska spörsmål. 
Men mot bakgrund av juridikens betydelse räcker det inte. Särskilt inte som sagda jurist inte besitter 
särskild kunskap eller erfarenhet av hörselskador och frågor som rör detta. 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att

att

kongressen beslutar att förbundsstyrelsen säkerställer att Hörselskadades riksförbund
(HRF framöver har den juridiska kompetens som arbetet för ett mer hörselsmart samhälle 
idag kräver och
denna jurist ska vara behjälplig i såväl att bistå medlemmar med viss juridiskt stöd, liksom 
säkerställa att kansliets verksamhet vilar på god juridisk grund. Förbundet ska också med 
denna kompetens kunna, i förbundets och medlemmarnas intresse, driva vägledande mål av 
särskild betydelse.

Anna Quarnström

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-27, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 400

Förbundsstyrelsen anser att förbundet står rustat och har goda rutiner för att möta de juridiska
spörsmål som förbundets verksamhet möter. Förbundsstyrelsen anser vidare att bedömningen om
vilken kompetens som behövs för förbundets verksamhet är en personal- och arbetsgivarfråga som
inte beslutas av kongressen. Kongressen har att besluta om mål, inriktning och ramar för
förbundets arbete, inte arbetsorganisationen vid förbundskansliet. Det är HRFs
generalsekreterare, chef för förbundskansliet, som beslutar om hur personalen ska organiseras för
att olika uppdrag ska kunna utföras med hög kvalitet och effektivitet, inom givna ekonomiska
ramar.

Förbundets verksamhet är bred och ställer krav på juridisk kompetens inom intressepolitik,
ekonomi, HR, insamlingsfrågor, bolagsfrågor med flera. Vi arbetar ständigt med att utveckla
kompetensen inom förbundet, men har också samarbetspartners som säkerställer den juridiska
kompetensen inom olika områden, till exempel vår arbetsgivarorganisation eller vår bank.

Förbundet har i över tio års tid erbjudit medlemmar stöd i juridiska frågor när det gäller
socialförsäkringsfrågor. Det är till exempel hjälp med råd och stöd, men också hjälp med att driva
juridiska ärenden i förvaltningsdomstol. Stödet har varit mycket uppskattat bland de som fått hjälp.
Att stötta medlemmar att driva ärenden är också ett sätt att flytta fram de intressepolitiska
positionerna. 



Som motionären beskriver har juridiken ibland betydelse för att flytta intressepolitiken framåt för
mer principiella frågor som berör hörselskadade. Ofta är frågorna av vitt skilda karaktärer och
ställer krav på olika juridiska och andra sakliga kompetenser. Förbundet brukar vid behov anlita
juridisk kompetens som matchar det behov som finns för tillfället. Varje år avsätter förbudet medel i
budget för att ha möjlighet att driva intressepolitiska frågor på juridisk väg. Ett par exempel i närtid
på när förbundet nyttjat extern kompetens, är när förbundet drev ett ärende om diskriminering på
grund av bristande tillgänglighet i en konferensanläggning i Stockholm eller när förbundet stöttat
en enskild medlem att driva ett principiellt viktigt mål om avgifter för hjälpmedel som tagits ut av
Region Örebro län. Dessa två fall ställde krav på helt olika juridiska kompetenser i två för
hörselskadade viktiga intressepolitiska frågor. 

Förbundsstyrelsens samlade bedömning är att förbundets verksamhet vilar på god juridisk grund
och att det finns en god kompetens inom förbundet. Vi har dessutom god erfarenhet av och
beredskap för att ta in extern kompetens.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 400 besvarad



Motion nummer 401
Regionala intressepolitiska ombud
Skåne

ID1117

Område:

Organisationsprogram

Motivering

Sex regionala ombud fördelas på syd, mitt och nord. Ombuden bor i den region man företräder och
arbetar på halvtid genom fysiska och digitala möten. Man stöttar och uppmuntrar distrikt och föreningar
i intressepolitiskt arbete. Den övergripande hörselorganisationen förtätas.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF ska prova att tillsätta regionala intressepolitiska ombud.

Mats Borglund

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2020-11-16, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 401

Förbundsstyrelsen vill att HRF ska vara en aktiv, intressepolitisk kraft i hela landet vilket framgår
av vårt förslag till nytt organisationsprogram. Distrikt och föreningar är en intressepolitisk plattform
där det ideella engagemanget och närheten till medlemmarna och frågorna står i fokus. Det är
viktigt och bra för HRF. 

Att förbundet ska anställa eller arvodera ombud i distrikten, skulle medföra en betydande kostnad
för förbundet. Förbundsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att bära en sådan kostnad, utifrån
HRFs ekonomiska förutsättningar. 

Kongressen har att besluta om mål, inriktning och ramar för förbundets arbete, inte
arbetsorganisationen vid förbundskansliet. Det är HRFs generalsekreterare, chef för
förbundskansliet, som beslutar om hur personalen ska organiseras för att olika uppdrag ska kunna
utföras med hög kvalitet och effektivitet, inom givna ekonomiska ramar. 

Förbundsstyrelsen förstår behovet av stöd och uppmuntran gällande det intressepolitiska arbetet I
distrikten. 
Men anser också att det arbetet som ombudsmännen gör idag på riksnivå gynnar både direkt och
indirekt hela organisationen. Distrikt och föreningar som efterfrågar stöd i sitt arbete från
förbundskansliet är alltid välkomna att kontakta förbundskansliet för råd och stöd.

Distrikten erbjuds också möjlighet att skicka representanter till förbundets intressepolitiska
seminarier, utbildningar, rådslag och förbundsmöten, för att hämta kunskap, inspiration och
praktisk vägledning om intressepolitiskt arbete lokalt och regionalt. 

Förbundet planerar att utveckla detta utbud ytterligare under den kommande kongressperioden.
Distrikten kan även få annat stöd av förbundet. Till exempel råd om påverkan samt aktuella
analyser och argument av förbundets intressepolitiska ombudsmän, tips om opinionsbildning och
kunskapsspridning från HRFs kommunikatörer samt hörselskadefakta från Hörsellinjen.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 401



Motion nummer 402
Namnbyte HRF till Hörselfrämjandet
Kalmar

ID1064

Område:

Organisationsprogram

Motivering

Att kongressen beslutar att namnet Hörselskadades Riksförbund utbytes under mandatperioden till det
gamla namnet Hörselfrämjandet

Motivering

Hörselfrämjandet finns fortfarande kvar i gemene mans mun.
Hörselfrämjandet har en mer positiv framtoning än skada,som klingar negativt bland medlemmar och
allmänheten
Vi jobbar inte bara med hörselskadade. Vi jobbar även förebyggande för att främja god hörselmiljö m.m.
Låt oss främja och värna om våra medmänniskor och vår egen hörsel

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen

Alf Holmberg

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

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 402

Det är nu över 30 år sedan vår organisation valde att byta namn från Hörselfrämjandet till
Hörselskadades Riksförbund (HRF). Namnbytet innebar inte bara en namnändring, utan en
kursändring. Avsikten var att sända en tydlig signal till omvärlden om att vi är en organisation av
hörselskadade, som arbetar för hörselskadades rättigheter och möjligheter. 

Under många år präglades Hörselfrämjandet av styrelser som dominerades av hörande. Stort
fokus låg därför på att ”ta hand om” hörselskadade samt att förebygga och varna för hörselskador. 

Ombuden på kongressen 1989 ville markera att det hade ändrats. De ville tala om för omvärlden
att här fanns en organisation där hörselskadade tillsammans arbetade för att hörselskadade skulle
få bättre villkor i samhället. En organisation som satte hörselskadades intressen främst och ville
stärka hörselskadades självkänsla och inflytande. De kom då fram till att namnet Hörselskadades
Riksförbund återspeglade denna inriktning. 

Förbundsstyrelsen delar detta synsätt. De värderingar som föranledde namnbytet är i dag en
central del av HRFs ändamål, värdegrund och vision. Att återgå till namnet Hörselfrämjandet skulle
rimma illa med den inriktning som vår organisation har i dag. Vi tror att det är viktigt att vårt namn
även fortsättningsvis visar att vi är en organisation av och för hörselskadade, som arbetar för att
”tillvarata hörselskadades intressen samt våra medborgerliga fri- och rättigheter genom att hävda
vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden” (HRFs stadgar § 1).

Namnet ”Hörselskadades Riksförbund” är i dag ett av landets mest respekterade varumärken,
visar flera undersökningar. Detta är en nära nog ovärderlig tillgång, konstaterar förbundsstyrelsen,
och ett starkt skäl till att inte byta namn. 

Enligt Kantar Sifos Anseendeindex för intresseorganisationer ligger Hörselskadades Riksförbund i
topp när det gäller kännedom och förtroende. I vår egen Novus-undersökning bland hörselskadade
som inte är medlemmar uppger 97 procent att de känner till Hörselskadades Riksförbund. Även
förkortningen ”HRF”, som vi delar med flera andra organisationer, förknippar allmänheten i första
hand med Hörselskadades Riksförbund, visar Kantar Sifos mätningar. Detta är ”extremt bra



värden”, enligt de båda undersökningsinstituten.

Ett namnbyte är därför ingen liten sak, utan innebär att HRF skulle riskera stora förluster när det
gäller förtroendekapital, kännedom, uppmärksamhet, tydlighet och inflytande.

Motionären tar upp att ordet ”hörselskadad” klingar negativt. Förbundsstyrelsen har all respekt för
den upplevelsen och tycker att det är viktigt att vår organisation har en levande och öppen
diskussion om hur och varför vi använder olika begrepp. 

HRF använder ordet ”hörselskadad” som ett samlingsbegrepp, som inkluderar personer med
hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet. Det finns i dag inget annat
ord som omfattar alla dessa grupper och som är tydligt i vår kommunikation med andra i samhället.
Att byta namn till Hörselfrämjandet skulle inte innebära att ordet hörselskadad försvann ur
språkbruket, vare sig i HRF eller i samhället i stort.

Förbundsstyrelsen anser inte att HRF ska undvika ordet hörselskadad. Vi bör istället arbeta för att
avdramatisera ordet och ändra attityder. Det gör vi bäst genom att stärka den enskilde och sprida
hörselsmart kunskap i hela samhället.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 402



Motion nummer 403
HRF Hörteknik AB
HRF Gävle, Gävleborg

ID1055

Område:

Organisationsprogram

Motivering

Hörteknik marknadsför sina produkter enbart som ett postorderföretag idag via internet. Våra
medlemmar är övervägande 65+ och vet ej vad det finns för produkter som kan hjälpa och förbättra
deras vardag idag. Det borde även förekomma visning av produkterna. Gävleföreningen har efterfrågat
den här servicen flera gånger det senaste året, men fått till svar att det ej går.

Vi förordar en analys av verksamheten och att man ser över möjligheten till visning av produkterna på
t.ex. medlemsmöten hos föreningarna.
Eventuella kostnader eller del av kostnaden får lokalföreningen stå för. 
Om man bara fortsätter med postorder, kan man lika gärna köpa av externa företag. Nackdelen är då
att man inte vet om det är bra produkter.
Hörteknik borgar för att produkterna är bra och lämpliga.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Genomföra en förändring av marknadsföringen till att även omfatta visning av produkterna.

HRF Hörselskadades förening Gävle

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-25, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 403

Förbundsstyrelsen gläds åt att motionären anser att HRF Hörteknik AB är ett företag att lita på,
med produkter som är bra och lämpliga. Vi är måna om att HRF Hörteknik ska vara en trygg och
kunnig butik för medlemmar och andra hörselskadade.

Vi har full förståelse för önskemålet att kunna se och känna på olika produkter på plats. Vi vill
gärna kunna erbjuda den möjligheten i större utsträckning, men i dag finns det tyvärr inte
ekonomiska och praktiska förutsättningar för att klara det. 

HRF Hörteknik är en liten verksamhet med mycket begränsad kapacitet. Bolagets styrelse strävar
efter att kunna avsätta tid för personal att genomföra fler föreningsbesök och visa produkter på
olika orter runt om i landet, men det är svårt att säga när det kan bli möjligt. 

HRF Hörteknik är ett aktiebolag och formellt sett är det därför bolagets styrelse, inte kongressen,
som fattar beslut om dess framtida inriktning. Men förbundsstyrelsen kan ändå meddela att
bolagsstyrelsen arbetar för att HRF Hörteknik i framtiden ska kunna vara mer närvarande ute i
landet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 403 besvarad



Motion nummer 404
HRF HÖRTEKNIK BÖR SLUTA MED BATTERIFÖRSÄLJNING TILL
MEDLEMMAR
HRF Varberg, Halland

ID1114

Område:

Organisationsprogram

Motivering

Många HRF föreningar och distrikt säljer batterier till hörapparater vilket för många är en nödvändig
inkomstkälla för föreningen/distriktet. 
Samtidigt säljer HRF Hörteknik batterier till HRF medlemmar med lågt pris per förpackning, vilket
innebär att det blir konkurrens inom vår egen HRF organisation. 
Vi önskar att föreningar och distrikt fortsatt skall kunna köpa batterier från HRF Hörteknik men att de
inte skall sälja med specialpris till HRF medlemmar. 

Förbundet medverkar, genom försäljningen till medlemmar, till att föreningar/distrikt får försämrad
ekonomi och 
eventuellt också får lägga ner sin förening/distrikt på grund av ekonomiska skäl.

Argumentet att genom batteriförsäljning kunna värva nya medlemmar försvinner när föreningar/distrikt
inte kan hålla det låga pris som HRF Hörteknik har. 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF Hörteknik inte skall sälja hörapparatsbatterier med reducerat pris till HRF medlemmar för

att inte konkurrera med föreningarna/distriktens batteriförsäljning
att HRF föreningar och distrikt kan fortsätta köpa hörapparatsbatterier till reducerat pris från HRF

Hörteknik

Berit Bengtsson

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2020-11-02, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 404

HRF Hörteknik AB drivs med målsättningen kunna erbjuda både nytta för organisationens
verksamhet och behov och vara till nytta för våra medlemmars och hörselskadades behov och
intressen.

Bolaget köper in större volymer och kan därför förhandla fram billigare inköpspriser, vilket gynnar
både bolaget och HRFs föreningar och distrikt.
Genom att ge föreningar möjlighet att köpa batterier till förmånliga priser skapas organisationsnytta
när föreningar och distrikt både kan få in egna intäkter och kan öka attraktiviteten att bli medlem i
föreningen. Förbundsstyrelsen ser också att det finns ett värde för medlemmar över hela landet,
framförallt de som inte har en närhet till föreningar som säljer batterier, att få möjligheten kunna
beställa hem batterier till ett rabatterat pris som en medlemsförmån.

HRF Hörteknik för gärna en dialog med föreningarna om samarbete kring batteriförsäljning och hur
vi kan utveckla nyttan både för föreningar och distrikt samt medlemmar. Men förbundsstyrelsen tror
inte att begränsning i bolagets batteriutbud är rätt väg att gå.



Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 404



Motion nummer 405
Anslutning av HRF till VDNR (Vuxendövas Nordiska Råd)
HRF Vuxendövas förening, Uppsala

ID1009

Område:

Organisationsprogram

Engagemang i rörelse

Motivering

Inledning/Bakgrund
I VDNR ingår Danmark, Norge, Finland och Estland. Fram till 2018 representerades Sverige av VIS
(Vuxendöva i Sverige) men efter att VIS lades ner detta år finns ingen representation från Sverige i
VDNR. HRF var med i det nordiska samarbetet mellan 1983-1997 (se bilaga 1).

Den 27 juli till 3 aug. hölls VDNR:s sommarvecka i Haapsalu, Estland. Estland var värd för veckan. Sex
medlemmar från HRF Stockholm och Uppsala deltog i sommarveckan. De svenska deltagarna var där
som privatpersoner och hade inget mandat att företräda HRF eller Sverige. De ombads av VDNR:s
styrelse att framföra styrelsens önskan om att HRF skulle ansluta sig till Vuxendövas Nordiska Råd
vilket de lovade att föra vidare till HRF. Sommarveckorna är de enda forum där brukare, gravt
hörselskadade, CI-användare och anhöriga, från de nordiska länderna och Estland har möjlighet att
träffas och utbyta erfarenheter.

Motivering
HRF är medlem i EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People) som är knuten till IFHOH
(International Federation of Hard of Hearing People) och i NHS (Nordiska hörselskadades
samarbetskommitté). Det finns en betydelsefull och avgörande skillnad mellan arbetet inom EFHOH,
NHS och VDNR. I de två förstnämnda arbetar man med övergripande hörselfrågor med representation
av styrelsemedlemmar från respektive riksorganisation. VDNR, däremot är, som nämnts ovan, en
organisation som möjliggör för brukarna, de hörselskadade i Norden, att komma samman och utbyta
erfarenheter och information. 
Vart annat år hålls en sommarvecka i något av deltagarländerna. Om HRF skulle bli medlem skulle
HRF stå för sommarveckan vart 10:e år. Veckan är öppen för hörselskadade, familjer, barn anhöriga
och intresserade. Under dessa veckor varvas föredrag och seminarier med studiebesök, utflykter och
social samvaro. Utbyte av information och erfarenheter om hörselskadades situation i de olika
länderna, om nya hörselhjälpmedel, skriv- och teckentolkning, olika lösningar för ökad tillgänglighet
sker ofta informellt vid samtal mellan deltagarna, en utmärkt möjlighet att sprida kunskap. Man ska inte
underskatta den sociala gemenskap som skapas genom samvaron mellan deltagarna.
Sverige som ligger långt fram i funktionshinderfrågor borde vara representerat i det nordiska
samarbetet. Obs. organisationens säte är Stockholm men har inte Sverige representerat.
I VDNR:s styrelse representeras varje riksorganisation av 2 ledamöter. Årsmöte hålls på våren senast i
maj. 
I VDNR:S stadgar står att: ”Rådet är ett samarbetsorgan som arbetar för att de vuxendöva skall uppnå
samma levnadsvillkor, rättigheter och möjligheter som övriga medborgare i de nordiska länderna.
Solidaritet och utbyte av kunskap och erfarenhet prioriteras. VNDR kan etablera samarbete med
organisationer utanför Norden, som i Baltikum.”
Vidare står i stadgarna att de viktigaste uppgifterna är:”
� Utbyta information om utveckling och förändringar när det gäller de vuxendöva
och gravt hörselskadade, såväl de som har eller inte har CI eller hörapparat.
� Bevaka och påverka utvecklingen inom olika områden i de nordiska länderna.
� Arrangera seminarier för att utbyta erfarenheter på olika områden t.ex.
kommunikation, tolkning, utbildning, Cochlea-implantat och sociala frågor. 
� Initiera, skapa resurser för att driva gemensamma projekt. Samarbeta med offentliga
organisationer och forskningsinstitut. 
� Utse arrangörsland för de Nordiska sommarveckorna samt i samråd planera densamma. 
� Involvera, informera och samarbeta med andra organisationer”

Motionens syfte



att öka samarbetet mellan de Nordiska länderna och Estland rörande hörselfrågor
att ge hörselskadade möjlighet att träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter
att sprida information om ländernas olika lösningar för att underlätta livet för hörselskadade 
att skapa en nordisk gemenskap och samsyn kring hörselskadades livsproblem

Motionen hänvisar till HRF:s Organisationsprogram. En växande kraft.Våra mål: ”ge befintliga
medlemmar en positiv medlemsupplevelse”.
Hörselsmart i hela landet. Våra mål: ”att skapa mötesplatser för hörselskadade”. (Visseligen är detta
utanför Sverige)
Engagemang i rörelsen. Våra mål: ”att vara öppen för olika engagemang, ta tillvara och utveckla
engagemang”.
Prioriterade områden. Tillsammans växer vi: ”hörselsmart kunskap, medlemsexklusiva seminarier,
utbildning. Skapa olika intressegrupper”

Bilaga 1
Önskan från VDNR:s styrelse om anslutning av HRF (danska)

Vedr. motion til HRF er at få et nordisk samarbejde med VDNR. 
I sommers var vi "Vuxendöva gravt hörseskadade och ci användare" fra hele Norden på Nordiska
sommarveckor i Estland, i alt ca. 60 deltagere incl. tolke. 
Bl.a. en svensk gruppe "Vuxendöva gravt hörseskadade och ci användare" deltog også og fik ligeledes
gode oplevelser med hjem. Men undervejs oplevede svenskerne og vi andre nordiske deltagere, at vi
har behov for at have Sverige med til samarbejde med VDNR. 
Foruden er Estland støttemedlem af VDNR og overvejer at være fuldt medlem. 

Begrundelsen for at være medlem af VDNR er:
- VDNR er en brugerorganisation for "Vuxendöva gravt hörseskadade och ci användare". 

- VDNR holder årsmøde og seminar hvert år på skift i Norden og Baltikum (Estland). Indholdet handler
om "Vuxendöva gravt hörseskadade och ci användare" samt deres sager, og hvert land fremlægger
deres rapport om sidste nyt angående deres bagland. Derudover inviterer vi et medlem fra EFHOH til
fremlægning om, hvad der rører sig i EFHOH.

- VDNR støtter sommarveckor hvert andet år på skift i Norden og Baltikum (Estland).
Det er landsforbundet, der har ansvar og den økonomiske risiko for at arrangere.

- VDNR publicerer om f.eks. situationen i tolkningsområdet i respektive lande og om
rehabiliteringsmuligheder for vuxendöva; dvs. hvad som berører vuxendövas situation.

- "Vuxendöva gravt hörseskadade och ci användare" fra de nordiske og baltiske lande får udveksling
med hinanden ud fra deres erfaringer.

Historie om HRF og VIS i Sverige:
Vid 1989 års träff i Bjerringbro i Danmark, föreslog de svenska deltagarna att nordiska lägret skulle
hållas vart annat år och att den skulle heta Nordisk vecka för vxd. Det var lite delade meningar men
man enades i alla fall om ta ett sabbatsår 1990. Nytt vid denna träff var att de tumör- och
implantatopererade hade egna möten. Det var också här man första gången pratade om ett
gemensamt nordiskt råd – det som senare kom att bli Vuxendövas Nordiska Råd (VDNR). Denna gång
medverkade 13 tolkar, därav de svenska TSS-tolkarna Jim och Bengt. De har förmodligen, med
undantag av 2011, sedan dess medverkat vid samtliga träffar.

Samarbejde med VDNR
Hörselfrämjandet var med upp till 1992 eller 93 i den gruppen av nordiska vxd utskott/råd/ medlemmar
och anställda, som samlades årligen för att byta erfarenheter och få tipps från varandra. 

Den förvaldlades till mer formella VDNR år 1989.

Hörselfrämjandet ordnade Nordiska vxd läger 1983 (Höör, Sverige), -87 (Kungälv, Sverige), -93
(Ludvika, Sverige). 
Och HRF var i samarbete med VIS i 1997 i Mariefred. 



Vid ett gammalt mötesprotokoll finns det:
Vid mötet 24 – 27 april 2008 bestämdes att bilda Vuxendövas Nordiska Råd med förkortningen VDNR.

Derfor er det meget vigtigt, at Sverige og HRF er med i det nordiske samarbejde indenfor VDNR.

Med venlig hilsen

På Styrelsens vegne
Trine Lindhardt Gaarsdahl
Ordførende
VDNR

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF Riks ansöker om medlemskap i VDNR (Vuxendövas Nordiska Råd)

Sven Ankar

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-10-20, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 405

Vuxendövas Nordiska Råd, VDNR, är ett samarbetsorgan som arbetar med frågor som rör
vuxendöva i de nordiska länderna. Medlemsförbund är i dag Høreforeningen i Danmark, Kuuloliitto
i Finland och Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) i Norge. 

I samband med att föreningen Vuxendöva i Sverige, VIS, lades ner 2018 frågade VDNR om HRF
ville gå in som medlem och vara Sveriges representant i VDNR. Förbundsstyrelsen beslutade då
att HRF inte skulle gå in som medlem.

Förbundsstyrelsen förstår att det har uppstått ett tomrum i VDNR sedan VIS upplöstes. Vi förstår
också att personer i Sverige som har blivit döva eller gravt hörselskadade i vuxen ålder kan ha
intresse av att HRF engagerar sig i VDNR samt att de nordiska sommarveckorna har varit ett
uppskattat tillfälle för stärkande erfarenhetsutbyte, människor emellan.

HRF är sedan länge medlemmar i Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté, NHS, som
omfattar alla typer av hörselskadefrågor, inklusive frågor som rör personer som blivit döva eller
gravt hörselskadade i vuxen ålder. Att engagera sig och ta en ansvarsfull roll i
samarbetsorganisationer, både inom Sverige och internationellt, tar mycket tid, personal och
ekonomiska resurser i anspråk. För HRF är det nödvändigt att prioritera och efter moget
övervägande har förbundsstyrelsen kommit fram till att vårt nordiska engagemang och samarbete
har bäst förutsättningar att ge resultat om det fokuseras genom NHS.

Personer som har blivit döva eller gravt hörselskadade i vuxen ålder är en viktig målgrupp för HRF.
Inom vår organisation får denna grupp möjlighet att samlas och utbyta erfarenheter, lära sig och
utvecklas i Tecken Som Stöd (TSS) samt stötta varandra när förutsättningar för kommunikation
förändras. För många har utvecklingen av hörselimplantat inneburit nya möjligheter och därmed
även nya gemensamma frågor att driva.

Förbundsstyrelsen vill att HRF ska vara en självklar och engagerande mötesplats för personer som
har blivit döva eller gravt hörselskadade i vuxen ålder. I vårt arbete med att förnya och utveckla
HRF är det därför att angeläget att lägga stor vikt vid denna grupps intressen och möjligheter till
engagemang. En riksträff för personer med hörselimplantat är planerad att genomföras under
2021.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 405



Motion nummer 406
ang. insamling av bidrag till Hörselskadades Riksförbund
HRF Lidköping-Götene, Skaraborg

ID1002

Område:

Organisationsprogram

Engagemang i rörelse

Motivering

Det händer att de som skänker pengar till Hörselskadades Riksförbund inte är på det klara med att de
pengar de skänker är en gåva och inte en medlemsavgift. Exempelvis har medlemmar som inte betalt
sin medlemsavgift med förvåning sagt att de trodde att det var medlemsavgiften de betalt när de i
själva verket skänkt en gåva till HRF.
Vi är på det klara med att insamlingen av bidrag till Hörselskadades Riksförbund är nödvändig för att
verksamheten skall kunna bedrivas till gagn för hörselskadade men vill att varje givare tydligt skall
informeras om vart pengarna går.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att i samband mes den insamling som genomförs av Hörselskadades Riksförbund ges tydlig

information om att det INTE är en medlemsavgift man erlägger.

Ingrid Nordquist

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-05-15, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 406

När någon har tackat ja till att stödja HRFs arbete med en gåva får hen ett kuvert hem i brevlådan,
som innehåller ett brev med inbetalningskort samt en folder. På såväl brev som folder framgår det
tydligt att det handlar om en gåva. 

När ett missförstånd uppstår beror det oftast på att mottagaren har sett att HRF är avsändare, men
sedan inte läst mer än så. Att uttryckligen skriva i brevet att det inte är en avi för medlemsavgift
skulle därför inte lösa problemet. Tvärtom skulle det troligen öka risken för missförstånd att
överhuvudtaget nämna ordet ”medlemsavgift” i brevet.

Att ett insamlingsbrev förväxlas med en medlemsavgiftavi inträffar lyckligtvis inte ofta, men i den
mån det sker kan förbundet snabbt och enkelt rätta till misstaget genom att föra över summan som
en medlemsavgift.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 406



Motion nummer 407
Representantskap för intressegrupper i förbundsstyrelsen
HRF Falun, Dalarna

ID1040

Område:

Organisationsprogram

Synlig och aktuell

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, meniéres, föräldrar, anhöriga och CI-användare.
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 tillfredsställas 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,
ordnar gruppträffar på ideell basis, eller är/blir intresserad av uppdrag av mer påverkande karaktär.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att i enlighet med det föreslagna organisationsprogrammet utse kontaktpersoner i

förbundsstyrelsen för respektive intresseområde

Bernt-Eric Spelbacken

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

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 407

Samma yttrande som motionerna 408 och 409. Se yttrandet under motion 409.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 407



Motion nummer 408
Representation i FS för intressegrupper
Stockholm

ID1074

Område:

Organisationsprogram

Synlig och aktuell

Motivering

Motivering: Utifrån det prioriterade området ”Tillsammans växer vi” i förbundsstyrelsens
kongressförslag, är det viktigt att medlemmar oavsett var de 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 som inte alltid är av lokal karaktär -
såsom tinnitus, ljudöverkänslighet, yrkesverksamma, menières, föräldrar, anhöriga och CI-användare.
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/nätverksgrupperna är de som bäst har kontakt med
medlemmarna för att scanna in behov som kan tillfredsställas 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 önskvärt och viktigt att alla intresseområden har en tydligt uttalad kommunikationskanal
till förbundsstyrelsen i form av en kontaktperson.

Respektive kontaktperson ska kunna nås för att delta i/bjudas in till utvecklingsarbete för det specifika
intresseområdet. På så sätt tänker vi att också den enskilde medlemmen i organisationen kan komma
att känna sig betydelsefull i det större sammanhanget inom HRF. Medlemmen får insikt om vikten av ett
aktivt medlemskap och hens intresse för uppdrag av mer påverkande karaktär stimuleras.

Åtgärd: Undertecknad vill att varje intresseområde inom Hörselskadades riksförbund skall ha en
kontaktperson bland de ordinarie ledamöterna i förbundsstyrelsen.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att det i enlighet med det föreslagna organisationsprogrammet ska utses kontaktpersoner i

förbundsstyrelsen för respektive intresseområde

CI-föreningen i Stockholms län

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

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 408

Samma yttrande som motionerna 407 och 409. Se yttrandet under motion 409.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 408



Motion nummer 409
Representation i förbundsstyrelsen för intressegrupper
Östergötland

ID1035

Område:

Organisationsprogram

Synlig och aktuell

Motivering

Utifrån det prioriterade området "Tillsammans växer vi" i FS kongressförslag, så är det viktigt att alla
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
organisationen av det slag som HRF utgör.
Utöver hörselskada och nedsatt hörsel finns intresseområden - såsom tinnitus,ljudöverkänslighet,
yrkesverksamma menières, föräldrar, anhöriga och Ci-användare.
Allt fler föreningar för dessa områden går i bästa fall över till att verka som lokala intressegrupper. I
några fall bildas 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 tillfredsställas inom HRF. Det bör också vara utifrån dem man skapar
nätverk och kännedom om varandra mellan styrelser och föreningar på alla nivåer. Därför ar det viktigt
att alla intresseområden har även representation 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 enskilda kan komma
att känna sig betydelsefull i ett sammanhang, oavsett om man är den som t.ex. ordnar gruppträffar på
ideell basis,eller är/blir intresserad av uppdrag av mer påverkande karaktär.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att varje intresseområde inom Hörselskadades riksförbund skall ha representation i

förbundsstyrelsen.
att representanterna skall utgöra en del av de ordinarie ledamöterna.
att kongressen beslutar att i enlighet med det föreslagna organisationsprogrammet utser

kontaktpersoner i förbundsstyrelsens för respektive område.

Anna Gryszkiewicz

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

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 409

Samma yttrande som motionerna 407 och 408. 

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 avslå motion nummer 409

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att förbundsstyrelsen inom sig ska fördela ansvar för kontakter med olika medlemsgrupper.



Motion nummer 410
Föräldraföreningen
Medlemsmotion

ID1071

Område:

Organisationsprogram

Synlig och aktuell

Motivering

Jag anser att Föräldraföreningens varande behöver diskuteras. Som det är nu är, är det inga eller 
mycket få kontakter mellan Föreningarna och Föräldraföreningen. Detta gör tex att de 
tillgänglighetsråd/ledamöter som representerar HRF i kommunerna, har mycket lite kunskap om 
behovet för våra hörselskadade barn/ungdomar inom förskola och ända upp till gymnasiet. Till exempel 
vilka olika insatser som behövs, elevassistenter, färre elever i en klass, hjälpmedel, teckenspråk, TSS, 
akustiken mm. Finns en hel del att göra inom området.
Jag anser också att de barn/ungdomar och deras anhöriga som idag tillhör Föräldraföreningen skulle 
vara ett mycket, nästan ovärderligt, tillskott till våra Föreningar.
Dels genom att de är vana att tillhöra en förening, dels genom den kunskap de besitter från skolor, 
förskolor, fritidsaktiviteter mm, och som vi genom olika tillgänglighetsråd och andra kanaler till kommun, 
region, länsstyrelse mm tillsammans ska kunna använda för att göra samhället tillgängligt även för 
hörselskadade.
I dagsläget har vi mycket liten eller ringa kunskap om hur det fungerar i skolor mm för våra yngre 
hörselskadade.
Om vi tillhör samma Förening kan vi få och ge information till varandra.
Eftersom de flesta i HRF har uppnått "mogen ålder" kan det vara svårt att argumentera om sådant man 
inte vet. Jag anser därför att om vi arbetar tillsammans har vi den information vi behöver för att lyfta 
olika frågor i Tillgänglighetsråden.

Yrkande

Jag föreslår kongressen besluta
att Föräldraföreningens medlemmar ska vara medlemmar i en "lokal" förening
att distrikten ska ansvara för att det bildas en intressegrupp för hörselskadade barn
att om inte ovanstående genomförs ska de medlemmar, som är huvudmedlemmar, automatiskt

föras över som medlemmar i den förening de väljer att vara medlem i när de uppnår myndig
ålder.

Gudrun Rydh

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 410

Förbundsstyrelsen anser att det är positivt med utbyte och samverkan mellan medlemmar i olika
åldrar och olika skeden av livet. Det är bland annat värdefullt att familjer med hörselskadade barn
får möjlighet att träffa vuxna som har ett livsperspektiv på att leva med hörselnedsättning. Det är
också bra för HRF att olika grupper inom organisationen kan hjälpas åt och dra åt samma håll. 

Samtidigt anser vi att det är viktigt att våra intressegrupper har möjlighet att organisera sitt arbete
inom särskilda intresseföreningar. Vi bedömer att de positiva effekterna av denna möjlighet
överväger riskerna.

Om samverkan mellan föreningar inom ett distrikt inte fungerar – till exempel om föreningar som
sitter i kommunala samråd inte får in synpunkter från intresseföreningar i distriktet, så som
motionären beskriver – är det viktigt att komma till rätta med detta. Då bör fokus ligga på att
tillsammans utveckla bättre samarbetsformer, till exempel genom att skapa nya forum för dialog. 

Medlemskap är frivilligt och det är vare sig möjligt eller önskvärt att tvångsansluta någon till en



förening de inte själva har valt att tillhöra. En medlem kan vara med i flera föreningar och detta är
något som gärna kan uppmuntras när det gäller föräldrar. Det görs bäst genom att visa värdet av
dubbelanslutning, inte genom tvingande regler.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 410
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