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Protokoll Årsmöte 

för Hörselskadades förening i Mellerud 7 april 2022 på Ängenäs särskilda boende. 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Inger Andersson hälsade de 28 deltagande medlemmarna varmt 
välkomna till föreningens första årsmöte i den nya kongressperioden 2022 – 
2025, med temat ”En växande kraft”. Växa kan man göra på många sätt. Vi vill 
såklart växa i antal så att vi förblir en stark påverkansröst, men också växa som 
individer genom att vara hörselsmarta.  

Ordförande citerade HRF:s vision som är ”ett hörselsmart samhälle där alla 
hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra 
rättigheter respekteras och där vi kan förverkliga oss själva, på våra villkor.” och 
förklarade därmed årsmötet öppnat.                                             

§ 2  Val av årsmötesordförande 

Pernilla Wall, sektorchef för särskilda boenden i Melleruds och i Bengtsfors 
kommuner föreslogs och valdes. 

§ 3  Val av årsmötessekreterare 

Sofia Lystad förslogs och valdes. 

§ 4  Val av två protokollsjusterare och rösträknare 

Mari-Ann Granat och Elisabette Emanuelsson föreslogs och valdes. 

§ 5  Mötets utlysande 

På frågan om årsmötet blivit utlyst i vederbörlig ordning blev svaret ja. 

§ 6  Fastställande av dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes utan några tillägg. 

§ 7  Verksamhetsberättelse och kassörens rapport 

 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 föredrogs av Inger Andersson. 

 Kassören Jan Andersson var förhindrad att närvara och i stället redogjorde 
revisor Claes-Börje Olsson ekonomin i föreningen för året som gått. 

 På ordförandes fråga om verksamhetsberättelsen och kassörens rapport kan 
läggas till handlingarna blev svaret ja. 
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§ 8  Revisionsberättelse 

Claes-Börje Olsson redogjorde för revisorernas berättelse. 
 

§ 9  Styrelsens ansvarsfrihet  

Årsmötesordförande ställde frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Frågan besvarades med ett JA och styrelsen gavs ansvarsfrihet för 2021. 
 

§ 10  Val 

a. Val av ordförande på 1 år 
Inger Andersson föreslogs och omvaldes. 

 
b. Val av tre ordinarie ledamöter, 2 år 

Omval av Lars-Åke Karlsson föreslogs och valdes. 
Nyval av Birgitta Landegren och Dorothy Brännstedt föreslogs och valdes. 
 

c. Val av revisorer, 1 år 
Claes-Börje Olsson och Gun Svensson föreslogs och valdes. 
 

d. Val av valberedningens ordförande och ledamöter, 1 år 
Britt-Marie Johansson sammankallande, Ingegerd Andersson och Gunhild Fröjd 
föreslogs och valdes. 
 

e. Val av 2 ombud till distriktsstämman  
Anna-Lisa och Bertil Eriksson föreslog och valdes. 
 

§ 11  Val av firmatecknare 

Till föreningens firmatecknare att var för sig få teckna föreningen valdes 
ordförande Inger Andersson och kassör Jan Andersson.   

§ 12  Övriga frågor 

Distriktsordförande Barbro Prästbacka passade på att bjuda in alla intresserade 
medlemmar till distriktets årsmöte på Quality hotell i Vänersborg 7 maj. Anmälan 
görs till Barbro senast 17 april. 
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§ 13 Avslutning 
Pernilla Wall tackade för deltagandet och lämnade över ordförandeklubban till 
föreningens ordförande Inger Andersson som tackade för fortsatt förtroende och 
förärade Pernilla en HRF tröja som tack för att ha lett oss genom årsmötet.  

Avgående styrelseledamöterna Mats Lundin och Sofia Lystad tackades för deras 
arbete och engagemang under åren med var sin blomstergrupp.  

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på kaffe och kaka. 

Ordet lämnades sedan över till Pernilla Wall som berättade om IBIC, Individens behov 
i centrum. 

Detta är ett nytt sätt att utreda en persons behov av omsorg. Det är samma i hela 
Sverige för att skapa ett så rättssäkert sätt som möjligt. Man kartlägger brukarens 
behov av stöd inom alla livsområden. Genomförandeplanen upprättas av brukare, 
kontaktpersonal och ev. anhörig till brukaren. Det läggs stor vikt på att brukaren i den 
mån det går ska vara så delaktig som möjligt i sin egen genomförandeplan. 
Genomförandeplanen ska upprättas inom 14 dagar. Kontaktpersonen ser till att den 
hela tiden hålls uppdaterad så att rätt insatser ges. En del i alla livsområden är 
kommunikation. Här kommer en hörselnedsättning in i bilden. Att man ser till att 
personen får/har de hjälpmedel som behövs för en god kommunikation. Pernilla 
berättade vidare att på alla särskilda boenden ska det finnas ett hörselombud. Men 
tyvärr kan det saknas då personalen ibland byter arbetsplats inom kommunen. När 
ordförande frågade sektorchefen vad som saknades mest för att hjälpa personer med 
hörselnedsättning? svarade Pernilla: Det behövs en person som kan hörsel och vet 
vilka vägar man ska gå för att personer med hörselnedsättning ska få den hjälp och de 
hjälpmedel man behöver. 

Mötet avslutades med att Inger kort berättade om kommande föreningsarbete och 
aktiviteter i föreningen och hälsade alla hjärtligt välkomna till Solgläntan i Dals-Rostock 
den 19 maj, där det bjuds på korv och bröd samt fika och underhållning i den 
underbara miljön. Avslutningen fick skyndas på något på grund av snöstormen som 
härjade utanför.  

 

 

____________________________ _____________________________                   

Pernilla Wall, ordförande  Sofia Lystad, sekreterare  

 

____________________________  ____________________________ 

Mari-Ann Granat, justerare  Elisabette Emanuelsson, justerare 


