
Motion nummer 300
Dubbel medlemskap och annan form av träffar.
Medlemsmotion

ID1004

Område:

Medlemsavgift 2022-2025

Motivering

Anser att dubbel medlemskap förvirrar medlemmarna, då vissa väljer att inte tillhöra någon förening
utan enbart på riksnivå. 
Om jag bor t.ex i Bålsta så tillhör man Uppsala län dock är avståndsmässigt närmare för mig att delta i
Upplands -Bro. Det finns inte heller en motsvarande Hyvis verksamhet i Uppsala. Detta skulle innebära
för mig att jag måste tillhöra två olika föreningar, om jag ska delta på olika aktiviteter -samtidigt som jag
kanske vill vara med i en aktivitet i Linköping där jag har bott tidigare. Anser att medlemskapet ska inte
styra aktiviteterna i stort utan att jag kan kunna delta olika träffar oavsett var man befinner sig i
Sverige. Det skapar mera gemenskap. Nu blir det små öar mellan grupperna och att man väljer ofta att
inte delta i olika saker pga begränsningarna som dubbelmedborgarskap innebär. Självkostnadspris
underlättar. Att ha anmälning i tid. Det leder till att mera olika människor möts dvs mellan föreningarna
inom HRF. En bredare målgrupp. 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att inte ha dubbel medlemskap utan enbart en riksnivå. Är man medlem blir man automatisk

erbjuden på aktiviteter.

Marie Meijer

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2001-01-01, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 300

Syftet med dubbelt medlemskap är att föreningarna ska få pengar till sin verksamhet via
medlemsavgiften. Möjligheten att vara medlem i flera föreningar är en uppskattad möjlighet inom
HRF. 

Vi vill framhålla att det finns inga formella hinder för föreningar att tillåta att medlemmar från andra
föreningar deltar i deras verksamhet. Om en aktivitet är förenad med kostnad, så finns det
föreningar som erbjuder deltagande mot självkostnadspris. 

Att enbart ha medlemskap på riksnivå, så som motionären föreslår, skulle innebära långtgående
förändringar av HRFs medlems- och organisationsstruktur, med potentiella konsekvenser som är
svåröverskådliga. 

Vi ser framförallt en risk för negativa konsekvenser för HRFs föreningar som är grunden för HRFs
verksamhet. Föreningarna är viktig motor för HRF och ett nationellt medlemskap skulle slå undan
benen för föreningarnas möjlighet att bedriva lokal verksamhet. 

Ett annat exempel är det statsbidrag på omkring åtta miljoner kronor som HRF varje år får från
Socialstyrelsen. Detta stöd beräknas bland annat på vårt medlemsantal samt antalet lokala och
regionala föreningar. 

En genomgripande förändring av vår förenings-, distrikts- och förbundsstruktur är därmed
förknippat med ekonomiska risker. 

Förbundsstyrelsen bedömer att förslaget om att övergå till enbart riksmedlemskap har fler negativa



effekter än positiva. Det är därför bättre att arbeta på andra sätt för att se till att medlemmar känner
sig välkomna till aktiviteter i olika föreningar.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 300



Motion nummer 301
E-postadresser i Medlemsregistret
Medlemsmotion

ID1070

Område:

Medlemsavgift 2022-2025

Motivering

I vår förening har ca 50% E-postadress. Men antalet med E-postadresser ökar. Att uppgifterna om E-
postadresser i medlemsregistret är uppdaterade ligger på den enskilde medlemmen. 
Erfarenhetsmässigt uppdaterar få sina E-postuppgifter till registret.
Vid vårt senaste utskick i vår förening frågade vi om medlemmarna inte hade E-postadress. Vi fick 
direkt in 5 nya E-postadresser den vägen.
Detta gör att föreningarna och distrikten tvingas skicka brev istället. Detta ger merkostnader och 
merarbete för föreningarna och kostanden ökar ytterligare med kommande portohöjning. 
Ett vanligt förekommande sätt är att, vid utskick för årsavgiften bifoga utdrag ur Medlemsregistret och 
uppmana medlemmen att korrigera eventuella fel

Yrkande

Jag föreslår kongressen besluta
att införa rutin för detta 

Harry Eriksson 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 301

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att e-post är en viktig kommunikationsväg, som ger 
HRF utmärkta möjligheter att kommunicera med förtroendevalda och övriga medlemmar snabbt, 
enkelt och klimatsmart samt till en lägre kostnad än med post. 

Följaktligen anser vi även att det är angeläget att e-postadresser i HRFs medlemsregister hålls 
uppdaterade och att vi gör det enkelt för medlemmar att korrigera och komplettera sina uppgifter i 
HRFs register. 

HRF har infört ett nytt och mer ändamålsenligt registersystem, som underlättar en mängd rutiner 
och processer, inte minst när det gäller medlemmar. I samband med detta skapas betydligt bättre 
möjligheter att på ett effektivt sätt uppdatera och samla e-postuppgifter 

Exakt hur och när insamling av aktuella e-postadresser bör genomföras avgörs bäst i ett senare 
skede av det pågående systemprojektet. Förbundsstyrelsen vill därför bifalla förslaget om en rutin 
för insamling av aktuella e-postadresser, men anser att det exakta förslaget om hur och när detta 
ska göras bör avslås.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1
att avslå att-sats 2

vid utskick för årsavgiften och be medlemmen meddela eventuella korrigeringar till 
registret

att



Motion nummer 302
Motion angående förändring av utseendet på blanketten
”Ansökan om medlemskap i HRF.”
HRF Norra Skaraborg, Skaraborg

ID1089

Område:

Medlemsavgift 2022-2025

Motivering

Nuvarande blankett upplevs som krånglig att fylla i. Den måste också fyllas i av både huvudmedlem, 
samt av familjemedlem eftersom det inte finns plats att fylla i mer än 1 persons uppgifter på blanketten. 
Vi har förslag på hur en enklare blankett kan se ut. Högst upp och längta ner på sidan finns våra
uppgifter. 
Där ska naturligtvis varje förening ha sina uppgifter.
Förslaget är bifogat.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att blankett ”Ansökan om medlemskap” förenklas samt görs om så att huvudmedlem samt

familjemedlem kan ansöka på samma blankett.

Roger Höglund

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-04-22, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 302

Förbundsstyrelsen håller med om att det ska vara enkelt att bli medlem i HRF. Det innebär att det
även ska vara enkelt att ansöka om familjemedlemskap. 

Förbundskansliet har ett stående uppdrag från förbundsstyrelsen att arbeta med att underlätta
medlemskap. I det uppdraget ingår att ta med sig och försöka tillmötesgå olika synpunkter, i den
utsträckning de är praktiskt genomförbara och bidrar till att uppnå målet: att underlätta
medlemskap. Men exakt hur olika blanketter, formulär, webbsidor, registerrutiner med mera ska
utformas är praktiska verkställighetsfrågor som utförs av förbundskansliet. 

Förbundet har påbörjat ett arbete med att ytterligare uppmärksamma familjemedlemskapet i HRFs
kommunikation. Under 2020 implementerades ett nytt medlemsregistersystem för HRF vilket ger
bättre möjligheter att förenkla medlemsansökningar och att ansluta familjemedlemmar.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 302



Motion nummer 303
Motion angående avgiftsrabatt för äldre medlemmar i HRF
HRF Norra Skaraborg, Skaraborg

ID1088

Område:

Medlemsavgift 2022-2025

Motivering

Många av ”våra” medlemmar är till åren komna. Pensionen är kanske inte så hög men ska räcka till
mycket. 
300 kr i medlemsavgift kan då kännas tungt. 
Vi föreslår därför att det införs en sänkning av medlemsavgiften som träder i kraft när medlemmen fyller
85 år. 
Avgiften ska vara 150 kr för huvudmedlem, 50 kr för familjemedlem och 250 kr för utökad
familjeanslutning. 
Detta innebära ett mindre tapp av äldre medlemmar som kanske inte i så stor utsträckning orkar
tillgodogöra sig 
det utbud som HRF erbjuder och därför inte prioriterar ett medlemskap. 
Det kan också innebära att en hörande familjemedlem som förlorar sin partner som var huvudmedlem
stannar kvar i föreningen. 
Vårt förslag gör att fördyringen – att gå upp från familjemedlemsanslutning till att bli huvudmedlem –
inte blir avskräckande. 
Med nuvarande system ökar personens avgift från 75 kr. till 300 kr. Med vårt förslag ökar avgiften från
75 till 150 kr.
HRF Norra Skaraborg yrkar på en sänkning av medlemsavgiften för medlemmar som fyllt 85 år. 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att avgiften för huvudmedlem som fyllt 85 år fastställes till 150 kronor per år
att avgiften för familjemedlem fastställes till 50 kronor per år
att avgiften för utökad familjeanslutning fastställs till 250 kronor per år
att förändringen ska gälla från 2021.

Clara Lindhé och Roger Höglund

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-04-22, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 303

HRF genomförde 2018 en större undersökning om medlemskap, som visade att den nuvarande
medlemsavgiften inte är ett hinder för att bli eller vara medlem i HRF. De flesta HRF-medlemmar
och hörselskadade som inte är medlemmar tycker att medlemsavgiften är lagom/acceptabel. 

Förbundsstyrelsen håller med medlemmarna. Den nuvarande medlemsavgiften ligger i nivå med
andra, jämförbara organisationer och innebär en rimlig avvägning mellan vad organisationen
behöver för att kunna fungera och vad den enskilde medlemmen får tillbaka. Numera är det
dessutom möjligt att betala medlemsavgiften månadsvis via autogiro, vilket gör att kostnaden för en
huvudmedlem blir 25 kronor i månaden. 

Personer som har fyllt 85 år utgör en stor medlemsgrupp i HRF. De avgiftsnivåer som föreslås i
motionen skulle därför kunna få stora ekonomiska konsekvenser för många föreningar och distrikt. 

Istället för att försämra föreningarnas och distriktens ekonomi bör vi satsa på att stärka



Istället för att försämra föreningarnas och distriktens ekonomi bör vi satsa på att stärka
möjligheterna att utveckla den lokala verksamheten och öka medlemmarnas utbyte av sitt
medlemskap. Då skapar vi goda förutsättningar för att växa som organisation.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 303



Motion nummer 304
Fördelning av medlemsavgift förbund-distrikt-förening
HRF Stockholm, Stockholm

ID1134

Område:

Medlemsavgift 2022-2025

Motivering

Den av HRF:s kongress beslutade medlemsavgiften har varit oförändrad i två perioder, dvs. åtta år.
Likaså har fördelningen förening – distrikt – förbund varit densamma under åtminstone de senaste fyra
åren. 
För närvarande fördelas de 300 kr med 120 – 80 – 100.

Under en lång tid, 10-12 år, har förbundet haft en god ekonomi tack vare insamlingsverksamheten. 
Som tillsammans med statsbidraget och medlemsavgifterna skapat mycket goda resurser för
förbundets arbete. 

Samtidigt kämpar många av våra medlemsföreningar runt om i landet med stora utmaningar för att få till
en god verksamhet och organisation lokalt. 
De drar ett stort lass för vår rörelse ute i landet. 
Även de av oss föreningar som är lyckligt lottade med stort medlemsantal och visst kapital kämpar med
verksamheten och ekonomiska underskott för att nå ut till så många som möjligt. Samtidigt som
förbundet alltså har ett överskott. 

Mot den bakgrunden anser vi att fördelningen av medlemsavgiften borde justeras. En större andel
borde gå till föreningarna. 

Vi föreslår att fördelningen ändras till 140 – 80 – 80 (förening – distrikt – förbund). Det skulle skapa
bättre förutsättningar för ALLA föreningar, större möjligheter till aktiviteter som gynnar medlemmarna.
Och därmed på sikt främja HRF:s fortlevnad som föreningsbaserat förbund. 

Förbundsnivån minskar därmed ca 500 000 kr, vilket ska relateras till hela ”koncernens” omsättning på
drygt 60 miljoner. (2019)

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att medlemsavgiften, om den fastställs till 300 kr, fördelas 140 – 80 - 80 (förening – distrikt –

förbund). Skulle avgiften beslutas till ett högre belopp, ska denna fördelnings proportioner
tillämpas på det nya beloppet.

Jan Lamby

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2021-01-20, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 304

Förbundets verksamhet är helt beroende av att vi får in intäkter av flera olika slag, däribland
medlemsavgifter, statsbidrag, fondanslag, arv och insamlingsverksamhet. Varje intäkt är viktig för
att vi ska kunna upprätthålla den breda och kvalitativa verksamhet som vi har i dag. Motionären
antyder att 500 000 kronor är en försumbar summa för förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen
håller inte med om den beskrivningen.

Faktum är att motionärens förslag om att minska på den del av medlemsavgiften som tillfaller



förbundet kommer att leda till att förbundet måste göra motsvarande nerdragningar av
verksamheten, vilket kommer att påverka alla föreningar och distrikt, oavsett storlek. 

Konsekvensen av detta skulle kunna bli att föreningar/distrikt inte kan få samma stöd som idag från
förbundet, utan måste ta över mer själva. Detta skulle i sin tur resultera i att förenings- och
distrikts-förtroendevalda skulle behöva lägga ännu större fokus på administrativa uppgifter istället
för verksamhet som bidrar till medlemsnytta och -rekrytering samt intressepolitisk påverkan i
hörselfrågor. En sådan utveckling är inte önskvärd.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 304
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