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HRF Distrikt Västra Götaland 

Årsmötet 13 april 2019. 
De flesta av våra aktiva föreningar var representerade på distriktets årsmöte den 

13 april i Göteborg. Mötet leddes av Patric Cerny, ordförande i regionens 
Habilitering och Hälsa. Mötet kunde genomföras enligt dagordningen.  
Barbro Prästbacka fortsätter som ordförande, Tage Carlsson omvaldes som 

kassör. Övriga ledamöter är: Mikael Mellby, Harry Eriksson, Birgit Hidgård, Anne 
Liljenbäck, Eivor Johansson.  

Mimmi Claesson är adjungerad till styrelsen och kommer att arbeta med speciella 
uppdrag.  
Revisorer är Marianne Schewenius, Jerker Törnros och med Leif Hidgård som 

ersättare.  
 

Efter lunchen lyssnade vi till Alf Lindberg från Förbundskansliet som berättade 
om hur det går med Slingkollen, vad som händer på textnings-fronten framöver 
samt gav en kortare redogörelse om alla de riktlinjer avseende textning och 

webbtillgänglighet som beslutats av bl.a. EU och när dessa träder ikraft m.m. Ett 
ganska spännande framtidsscenario.  

  
Tyvärr fick vi inte ihop någon Valberedning för nästa distriktsstyrelse vid detta 
årsmöte. Det är verkligen beklagligt. En aktiv valberedning är viktig för en HRF 

framtid i Västra Götaland.  
 

Distriktets utbildningsdag den 11 maj 
Denna dag blev mycket uppskattad och det var glädjande. På förmiddagen 
pratade Johan Kovaniemi om bl.a. organisationsutveckling. Johan är sedan en 

kort tid tillbaka chef för avdelning ”Medlem och Organisation” på Kansliet.  
På eftermiddagen hade vi kursen ”Ett Hörselsmart HRF” – en utbildning i 

tillgänglighet som Förbundet kommer att genomföra i alla distrikten. Den leddes 
här av Elisabeth Rehnman från kansliet. Elisabeth är en av dem som svarar i 
telefonen på Hörsellinjen. Denna kurs är ämnad att öka kunskaperna i frågor om 

hörsel och tillgänglighet. Det var lite synd att inte alla våra föreningar var 
representerade.  

 
Distriktsstyrelsen kommer att ha sina planeringsdagar i slutet av augusti och då 

fastställa höstens aktiviteter.  
Vi tar gärna emot förslag på kurser från er i föreningarna. Som det ser ut nu så 
kommer vi att ha en Hörselhjälparkurs i slutet av hösten.  

Distriktsmötet / Föreningsmötet kommer att vara den 26 oktober. Då kommer vi, 
efter de sedvanliga förhandlingarna, gå igenom en del kongressmaterial (HRF 

Kongress 2020), diskutera motioner m.m. och svara på eventuella frågor som ni 
har i föreningarna.  
 

Distriktets kansli har flyttat från Regionens Hus i Borås till HRF Borås lokaler. 
Adressen är Viskastrandsgatan 5, 50630 Borås. 
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Mail och telefon samma som tidigare: email vastragotaland@distrikt.hrf.se, tel. 

033-100815. 
 

Våra möten i Brukarråden med representanter från regionen har fortsatt under 
våren. En fråga som kommer upp i Tolkrådet är tolkbristen. Särskilt vår 
systerorganisation (HRF Skaraborg) har vid ett flertal tillfällen nekats tolkar till 

olika möten pga tolkbrist. Hör gärna av er till oss i distriktsstyrelsen om ni har 
dessa erfarenheter från föreningarna. Vi kommer att driva denna fråga vidare 

med våra politiker i regionen.  
 
Hörselforskningsfonden 

Styrelsen i Hörselforskningsfonden hade möte den 21 maj. Av 2,5 miljoner 
kronor som delas ut till olika forskningsprojekt beslöts att 1 miljon kronor skall 

särskilt gå till forskningsprojekt rörande barn.  
 
Förbundet 

I helgen var det Förbundsmöte på kansliet i Stockholm. Västra Götaland 
representerades av vår ordförande Barbro Prästbacka och Agne Fröjd, ordförande  

i distrikt Skaraborg. De flesta av våra 22 distrikt var representerade. Mötet hölls i 
en mycket positiv anda – en av anledningarna var att HRF på nytt kommit 

mycket väl ut i en genomförd SIFO undersökning (3:e plats av 33 
organisationer). Vi har ett mycket högt förtroende hos allmänheten.  
Förutom information om årsbokslut och årsredogörelse för 2018 så behandlades 

några av Förbundsstyrelsens förslag till kongressen 2020. Vidare diskuterades 
hur vi kommer att arbeta framöver, bl.a. blir medlemsrekrytering en av våra 

huvudfrågor.  
 
Mellerudsföreningen (representerad av ordförande Inger Andersson) fick sitt pris 

som ”HRF-inspiratören 2018”. Ingers redogörelse om hur Mellerudsföreningen 
arbetar var mycket uppskattad.  

 
Slutligen, det kommer fortlöpande mycket bra information från Förbundet.  Jag 
hoppas att ni har möjlighet att ta del av denna. Vidare håller Harry Eriksson vår 

webbsida (distriktets hemsida) väl uppdaterad. Detta gör att utskick – som detta 
Nyhetsbrev – förlorar sin betydelse. Hör gärna av er om vad ni tycker om 

Nyhetsbreven och om vi skall fortsätta med dessa framöver. Tack. 
 
. 

 

 

 

 

För Distriktsstyrelsen HRF Västra Götaland 
Eivor Johansson 
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