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Förbundsmötet 26-27 maj 

Det första Förbundsmötet för året ägde rum i Jönköping den 26-27 maj. Förbundsmötet 

är ett samrådsorgan för Förbundsstyrelsen och dit kallas en representant från varje 

distrikt. Vårt distrikt representerades av distriktsordföranden Barbro Prästbacka. 

Undertecknad representerade Förbundsstyrelsen. Det var en nästan 100-procentig 

uppslutning från våra 22 distrikt. Några punkter från dagordningen: 

• Årsbokslutet. 2017 års bokslut visar en stark ekonomi för närvarande.  

• Kongressarbetsgruppen (bestående av Förbundsstyrelseledamötena Susanna 

Ahlström, Susanne Mattes Gärtner, Jonas Sahlberg) utvecklade sina tankar och 

idéer för kongressen 2020 och deltagarna fick lämna sina synpunkter. Mer 

kommer på höstens Förbundsmöte.   

• Slingkollen rullar på. Några föreningar har kommit igång bra, andra behöver mer 

stöttning. Slingkollen blir temat för höstens Hörselveckan.  

• Valrörelsen. HRF vill slå ett slag för en hörselsmart valrörelse, dvs att valdebatter 

och partiernas olika presentationer blir tillgängliga för oss som inte hör så bra. Vill 

Du också slå ett slag för detta i Din kommun! – det finns mycket bra material att 

hämta hem på nätet och som kan användas av föreningarna.  

• GDPR; den nya dataskyddsförordningen var också en punkt på Förbundsmötet.  

       

Vad som bl.a. är nytt med GDPR är behandling av personuppgifter. För oss (HRF) 

gäller att förbund, distrikt och föreningar har ett gemensamt ansvar för medlems-

registret. Det är viktigt för var och en att känna till vad som är personuppgifter och 

hur personuppgifterna behandlas. Du har säkert (som aktiv i en förening) fått 

information från Förbundet. Om Du har frågor eller funderingar så tveka inte att 

kontakta någon av de i utskickat material nämnda personerna.  

 

Distriktets Integritetspolicy (som antagits av distriktsstyrelsen) bifogas detta 

nyhetsbrev.  

 

 

Distriktets planeringsdagar 

Den nya distriktsstyrelsen hade planeringsdagar den 2-3 juni, då vi bollade idéer och 

tankar om kommande aktiviteter och vad som behöver göras framöver.  

Distriktsstyrelsen är en arbetande styrelse, vilket betyder att alla ledamöter också har 

eget uppdrag. 

Styrelsen enades om följande uppdragsfördelning (vilken i och för sig kan ändras allt 

eftersom tiden går) 

 

Barbro Prästbacka:  ordförande, arbetsgivaransvar för kansliet. Jobbar också med 

  frågor kring ljudmiljö, slingor, skolan och arbetsmiljö 

 Michael Melby: vice ordförande, kurser, information, (intressepolitik) 

 Tage Carlsson:  kassör, sekreterare (tills vidare), arbetsledare för kanslist 

 Eivor Johansson:  förbundsstyrelsen, intressepolitik, Hörselvården, föreläsare, 

  nyhetsbrev 

Birgit Hidgård: kurser, föreningsstöd 

Mimmi Claesson: kurser, brukarråd, Västplantorna, föreningsstöd 

Harry Eriksson:       webbsidan, IT, brukarråd, Västplantorna, ansvarig för GDPR 

Anne Liljenbäck: Västplantorna, intressepolitik, ansvarig för Västplantornas 

  Facebookgrupp. 
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 Ingrid Flodhammar:  information/kommunikation, brukarråd    

Tarja Pehkonen: brukarråd, föreningsstöd 

                                  

Distriktsstyrelsen betonar vikten av att vi alla är aktiva i Hörselvårdens lokala brukarråd 

och att alla våra föreningar försöker vara representerade där. Representantskapet från 

distriktet är enligt följande:  

Göteborg:   Ingrid (ersättare Eivor) 

 Fyrbodal:   Mimmi (ersättare Barbro) 

S. Älvsborg:  Tarja (ersättare Tage)  

                 

 Deltagande i Regionens Hälso- och sjukvårdsnämnder: 

 Norra:  Barbro (ersättare Mimmi)                           

Södra:   Tage (ersättare Tarja) 

 Västra:  Harry (ersättare Eivor) 

Göteborg:   Ingrid (ersättare representant frånGöteborgs-föreningen) 

              

 Tolkverksamhetens brukarråd: Harry, Eivor, Mimmi 

Text- och Bildtelefoni brukarråd: Harry   

 

Vi ser naturligtvis gärna representanter även från våra föreningar i olika brukarråd och 

nämnder.  

 

Höstens distriktsmöte är planerat till den 29 september. Notera detta datum. Mer 

information kommer.  

 

 

Med denna ”somriga” bild vill distriktsstyrelsen HRF Västra Götaland önska er alla en 

Skön Sommar. Vi ses till hösten.  

 

 

 

 
Personerna på bilden är: (Sittande från vänster) Michael Melby, Harry Eriksson, Tage 

Carlsson. (Stående från vänster) Barbro Prästbacka, Mimmi Claesson, Birgit Hidgård, 

Eivor Johansson, Anne Liljenbäck, Ingrid Flodhammar (Tarja Pehkonen saknas på bilden).  

 

 

För Distriktsstyrelsen HRF Västra Götaland 

Eivor Johansson 


