
 
 
 
 
 

Hörselskadades förening i Mellerud 

 
Verksamhetsberättelse 2021 

 
 

- ett andra år i coronapandemins tecken 
 
 
 

Styrelsen för Hörselskadades förening i Mellerud får härmed lämna 
verksamhetsberättelse för år 2021. 
 
ORGANISATION 
 
Hörselskadades förening i Mellerud är en förening inom Hörselskadades 
Riksförbund. Vårt verksamhetsområde omfattar Melleruds kommun. 
 
MÅLSÄTTNING 
 
Vår målsättning och ändamålsparagraf är följande: Hörselskadades Riksförbund 
(HRF) är en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars 
syfte är att tillvarata hörselskadades intressen. Vårt mål är ett samhälle där alla 
hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. 
 
STYRELSE 
 
Styrelsen har under 2021 haft följande sammansättning: 
Ordförande:  Inger Andersson  
Vice ordförande: Mats Lundin  
Sekreterare:  Sofia Lystad och Lars-Åke Karlsson 
Kassör:  Jan Andersson 
Övriga ledamöter: Michael Melby och Elisabette Emanuelsson   
 
Revisor: Claes-Börje Olsson och Gun Svensson  
Valberedning: Britt-Marie Johansson, Ingegerd Andersson och Gunhild Fröjd  
 
MEDLEMMAR 
 
Medlemsantal vid årets början: 195 
Antal medlemmar vid årets slut: 192 
Nytillkomna medlemmar under året:  15 
 
 



 
EKONOMI 
 
Ekonomisk redovisning lämnas i särskild bilaga. 
 
Medlemsavgift för huvudmedlem 300,-  
Varav:   
Föreningsavgift 120,- 
Distriktsavgift  80,-    
Förbundsavgift 100,- 
 
Medlemsavgift för familjemedlem 75,- 
Hela avgiften tillfaller föreningen 
 
  
STYRELSEMÖTEN 
 
Antal protokollförda sammanträden är 7, varav 4 digitala. 
I övrigt har styrelsen haft kontinuerlig kontakt via e-post och telefon. 
 
 
MEDLEMSTRÄFFAR OCH ARRANGEMANG 
 

 Verksamhetsåret 2021 inleddes med digitalt årsmöte i april med Michael 
Melby som ordförande. Michael berättade om kommunens pågående arbete 
med ny Översiktsplan och Tillgänglighetsplan samt om kommunens och 
regionens arbete kopplat till problematiken med Covid-19. 

 Vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och varit noggranna 
med maxantalet besökare i lokalen, använt handsprit och munskydd när 
restriktionerna varit sådana. Oftast har vi bjudit på karameller i stället för 
kaffe under de 28 tillfällena vi haft öppet.  

 Under året bjöds allmänheten in för gratis hörseltest vid 3 tillfällen. Totalt 
fick 18 personer testat sin hörsel, varav flertalet rekommenderades att 
beställa tid på vårdcentral för noggrannare hörseltest. Vi har också 
rekommenderat att göra egna test med HRF:s ”Hörseltestaren”.  

 Under Hörselveckan deltog vi med informationsmonter under 
Hållbarhetsdagarna på Nuntorp och hade gratis hörseltest i lokalen. 

 Cochlear höll i en informationsträff i lokalen för intresserade deltagare. 
 Vi avslutade året med att fira föreningens 30 år på Kulturbruket, där våra 

medlemmar bjöds på julkonsert med Bettes drängar. Medlemmarna 
träffades före konserten och bjöds på glögg och lite gott.  

 Tillsammans med SRF gjorde föreningen en enkätundersökning om behovet 
av syn- och hörselinstruktör i kommunen. 

 
 

STUDIER OCH KURSER 
 
Digitala kurser anordnade av förbundet, som föreningen deltagit i: 
”Digital kongresskola” 2 tillfällen, 1 deltagare 
 
Digitala kurser anordnade av distriktet, som föreningen deltagit i: 
”Digital distansutbildning” 3 tillfällen, 1 deltagare  
 
 
 
 



UTÅTRIKTAD INFORMATION 
 
Informationsaktiviteter:  
 

 Hemsidan 
 Facebook 
 Information/annonsering om föreningens verksamheter i Melleruds Nyheter.  
 Information om HRF och hörselrehabilitering i samband med hörseltester i 

lokalen samt på Hörselskadades dag.  
 Information om föreningsaktiviteter i Kommunala funktionshinderrådet, som 

i år delvis skett på distans. 
 Information om föreningsaktiviteter i Brukarrådet där Hörselverksamheten 

är sammankallande. 
 I samband med att vi kolla T-slingor ”Slingkollen” har vi informerat om hur 

man hör som hörselskadad. 
 
Spridning av informationsmaterial: 
 

 AURIS och olika foldrar om hörselskador har delats ut vid öppna möten och 
på hörseltestardagarna.  

 AURIS har delats ut på alla särskilda boenden i kommen. 
 Informationsmaterial är utlagt på Bäckefors sjukhus, Folktandvården, 

Biblioteket och Medborgarkontoret. 
 

REPRESENTATION 
 
Föreningen har varit representerad i 4 Kommunala Funktionshinderråd (KFR), där vi 
arbetat för ökad tillgänglighet för hörselskadade. Vi har också representant i 
Ritningsgranskarrådet (RGR), som är ett utskott från KFR, vilket bl.a. har till uppgift 
att ur tillgänglighetssynpunkt granska ritningar vid om- och nybyggnationer av 
allmänna lokaler. Föreningsordföranden har deltagit i arbetsgruppen för 
kommunens nya Tillgänglighetsplan samt Utveckling centrum. 
 
Föreningen har också varit representerad i Brukarrådet där Hörselverksamheten är 
sammankallande. 
 
SAMVERKAN 
 

 Fyrbodalkretsen, som är ett viktigt forum där HRF-föreningarna har 
möjlighet att ge varandra viktig information och stöd rörande 
verksamheterna har träffats vid ett tillfälle.  

 Samverkan med Funktionshinderrörelsen i Mellerud har skett via mejl. 
 Föreningen har samverkansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan, SV. 
 

PÅVERKANSARBETE  
 
Vi följer Kultur- och utbildningsförvaltningens arbete utifrån motionen om ljudmiljön 
i Melleruds skolor och förskolor.  
 
I KFR jobbar vi för att få till en syn- och hörselinstruktörstjänst – ett stöd för syn- 
och/eller hörselskadade och deras anhöriga samt för vårdpersonal.  
 
Föreningsordföranden har fört digital dialog med socialchefens ledningsgrupp 
angående utbildning av hörselombud och hörselombudens uppgift att informera 
övrig personal om rutiner och skötsel av hörselskadades hörapparater, vilka togs 
fram av föreningen på anmodan av sektorcheferna 2020. 



SLUTORD 
 
Det var med stor glädje vi kunde avsluta året med att fira föreningens 30-
årsjubileum. Medlemmarna bjöds på en härlig julkonsert med Bettes Drängar på 
Kulturbruket på Dal och lite smått och gott innan vi intog våra platser.  
 
Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till Melleruds kommuns 
Samhällsbyggnadsförvaltning, som hörsammar och iscensätter våra önskemål om 
bra ljudmiljö och teleslingor i alla allmänna lokaler till vår fulla belåtenhet!  
 
Med hopp om ett fortsatt hörselsmart samhälle där föreningen kommer att växa 
ytterligare i både antal och styrka. 
 
Mellerud i februari 2022 
 
Styrelsen för Hörselskadades förening i Mellerud     
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