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Styrelsen för Hörselskadades Distrikt i Västra Götaland avger 

härmed sin berättelse över verksamhetsåret 2016 

 
Distriktets verksamhet 
Hörselskadades Distrikt i Västra Götaland, liksom Hörselskadades Riks-
förbund, samt alla HRF föreningar i distriktet, arbetar för full delaktighet 
och jämlikhet i samhället. Vi vill skapa insikt om hörselskadades behov i alla 
delar av samhället, samt bevaka våra Mänskliga Rättigheter;  sett ur per-
spektivet funktionshinder. Vi ska bevaka och påverka politiker och andra 
beslutsfattare. 

Vi är till för alla hörselskadade och deras närstående; det vill säga alla med 
olika grad och former av hörselnedsättning och/eller tinnitus, Menières 
sjukdom och ljudöverkänslighet. Antalet personer med hörselproblem uppgår 
idag i landet till ca 1,5 miljoner.  

Föreningar i Distrikt Västra Götaland 
Distriktet har 15 HRF föreningar, varav en är en regionövergripande (intresse)förening. 
Distriktet ska vara ett stöd för föreningarna i deras arbete. 

Föreningarna är följande: 

 Hörselskadades förening i Alingsås 

 Hörselskadades förening i Borås 

 Hörselskadades förening i Göteborg 

 Hörselskadades förening i Lerum 

  Hörselskadades förening i Lysekil 

 Hörselskadades förening i Mark 

 Hörselskadades förening i Mellerud 

 Hörselskadades förening i Sotenäs 

 Hörselskadades förening i Strömstad 

 Hörselskadades förening i Stenungsund-Tjörn-Orust 

 Hörselskadades förening i Tanum-Munkedal 

 Hörselskadades förening i Uddevalla 

 Hörselskadades förening i Ulricehamn 

 Hörselskadades förening i Vänersborg-Trollhättan med omnejd 

 Hörselskadades förening Västplantorna (regionövergripande)  

 Föreningarna i Dals Ed och Åmål har lagts ned under året.  

Distrikt Västra Götaland hade 2016-12-31:  2 649 medlemmar. 

Årsmöte 
Årsmötet ägde rum på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv den 9 april 2016. 

Årsmötet leddes av Lars-Åke Carlsson från Karlsborg. L-Å Carlsson ingår i 

Regionfullmäktigegruppen i Region Västra Götaland samt ingår även i regionens 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter. Mötet upptogs av sedvanliga förhandlingar 

(godkännande av verksamhetsberättelsen, godkännande av den ekonomiska 
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redovisningen samt ansvarsfrihet för styrelsen). Två motioner hade inkommit till 

årsmötet, vilka båda besvarades.  

Årsmötet beslöt att Distriktsstyrelsen skall även fortsättningsvis bestå av 11 ledamöter. 

Valberedningen hade inte lyckats fylla alla platser i styrelsen utan 5 vakanser finns.  

Följande förtroendevalda utsågs på årsmötet: 

▪ Ordförande: Bo Strandqvist (omval 2 år) 

▪ Kassör: Barbro Prästbacka (1 år kvar) 

▪ Sekreterare: Eivor Johansson (omval 2 år) 

▪ Ledamöter: Harry Eriksson (omval 2 år), Karin Strandqvist (1 år kvar), Nick 

Lindholm (nyval 2 år) 

▪ Revisorer: Marianne Schewenius (1 år kvar), Henry Karlsson (omval 2 år) 

▪ Revisorsersättare: Jerker Törnros (nyval 1 år) 

Valberedning:  

▪ Ordförande: Michael Melby 

▪ Ledamöter: Christer Westberg, Roland Persson, Hans Hedström 

▪ Ersättare: Marianne Schewenius, Reine Torell 

 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har gjort en fördelning av arbetet enligt följande:  

▪ Bo Strandqvist: ordförande, intressepolitik, arbetsledare för kansliet 
▪ Barbro Prästbacka: vice ordförande, kassör 
▪ Eivor Johansson: sekreterare, intressepolitik, information 
▪ Karin Strandqvist: studieorganisatör, information 
▪ Harry Eriksson:  IT, CI-verksamhet 
▪ Nick Lindholm: ljudmiljö, CI-verksamhet, Facebook 

 
Styrelsen har haft regelbundna möten (9 möten) på olika platser inom 
regionen. Mötena har som regel varit i en eller två dagar – beroende på 
antal frågor att ta ställning till.  
 
Distriktsstyrelsen har på olika gemensamma möten och genom olika 
aktiviteter sökt etablera samarbete med HRF Distrikt Skaraborg; speciellt då 
inom det intressepolitiska arbetet.  
 

Kansli 
Distriktet har sitt kansli på Regionens Hus —Solhem, Ekenäsgatan 15 i 
Borås. 
Kansliet håller i administration av möten, kurser och andra aktiviteter samt 
har kansliet en stor kontaktverksamhet via såväl e-post som telefon. 
En ny kanslist anställdes i juli 2016: Patricia Widenheim.  
Telefonnummer till Kansliet: 033-100818,  
e-post: vastragotaland@distrikt.hrf.se. 
Distriktets webb-sida: www.hrf.se/vastragotaland 
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Kongressen 2016 
2016 var ett speciellt år för HRF, eftersom det var kongressår, vilket 
inträffar var 4:e år. Årets Kongress hölls i Linköping.  
De olika föreningarna inom distriktet hade tillsammans sju motioner till 
kongressen – tyvärr var det ingen av dessa som fick ett omedelbart bifall.  
Samtliga ledamöter i distriktsstyrelsen var med på kongressen – antingen 
genom hela kongressen eller endast på forskningskonferensen, som inleder 
kongressen. 
Distriktsstyrelsen hade en genomgång av kongressen och våra motioner 
med distriktets föreningar den 28 april. 
Distrikt Västra Götaland fick en representant i Förbundsstyrelsen, då 
Eivor Johansson, Göteborg, blev invald som ledamot i den nya 
Förbundsstyrelsen.  
 

Distriktsmöte + Extra årsmöte 
Distriktsmötet hölls den 8 oktober i Vänersborg. Eftersom några 
förändringar avseende distriktsstyrelsens sammansättning hade anmälts 
var mötet också utlyst som ett extra årsmöte. 
Bo Strandqvist ledde förhandlingarna. Verksamhetsplan och budget för 
2017 godkändes av mötet. 
Michael Melby ledde förhandlingarna på extra årsmötet.  
Barbro Prästbacka hade avsagt sig uppdraget som kassör, vilket antogs av 
mötet. Henry Karlsson (revisor) valdes till ny kassör fram till årsmötet 2017. 
Britt-Marie Claesson (nyval fram till 2018) och Alma Hodzic (nyval fram till 
årsmötet 2017) valdes som ledamöter i distriktsstyrelsen.  

 

Intressepolitiskt arbete 
Distriktsstyrelsen har etablerat en del nya kontakter med politiker och 
tjänstemän inom Regionen.  
Vi har – tillsammans med HRF distrikt Skaraborg – etablerat kontakt med 
Regionens Kommitté för Rättighetsfrågor. Vi har haft kontakt med 
Kommittén för Folkhälsofrågor. Vi har haft ett möte med politikerna 
(ordförande och vice ordförande) för Regionens Habilitering & Hälsa (där 
Hörselverksamheten är en del). Vi har tillskrivit Hälso- och Sjukvårds-
nämnderna (5 st) i Regionen för att få mer insikt i hur de prioriterar våra 
frågor.  
Responsen på våra framställningar och frågor har varit positiv; dock inga 
konkreta åtgärder ännu.  Vår påtryckning och dialog kommer att fortsätta 
under 2017.  
 

Hörselverksamheten (HV) 
Bo Strandqvist och Eivor Johansson från distriktsstyrelsen har haft 
regelbundna möten med chefen för Hörsel- Syn- och Tolkfrågor i Regionen. 
Vi har löpande uppdaterats om förändringar inom de områden som berör 
oss (hörsel- och tolkfrågor). Framtida samarbeten diskuteras och detta 
kommer att fortsätta under 2017.  
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Lokala brukarråd inom Hörselverksamheten 
Hörselverksamheten har i Västra Götaland tre lokala brukarråd (Fyrbodal, 
Sjuhärad, Göteborg). Våra föreningar är representerade i dessa brukarråd. 
En ledamot från distriktsstyrelsen är också med i respektive brukarråd.   
Ett antal frågeställningar har under året har diskuterats inom råden. 
Hörselverksamheten ser positivt på den information och feedback som de 
får genom dessa möten.  
 

Tolkverksamheten - Regionalt Brukarråd 
HRF har varit representerade på tolkverksamhetens brukarråd genom 
Birgitta Magnusson, Harry Eriksson, Britt-Marie Claesson och Pia Österberg 
samt Agne Fröjd från Skaraborg.  
 
 
 
 
 
 
 

Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet- 
Regionalt Brukarråd 
HRF är här representerade genom Harry Eriksson och Birgitta Magnusson 
samt Agne Fröjd, Skaraborg.  
 
 
 
 
 

Hörselveckan och Hörselskadades Dag 2016 
Hörselveckan ägde rum mellan den 10 och 16 oktober. Syftet med 
hörselveckan är att få personer att testa sin hörsel och att göra 
hörselskador mer synliga och accepterade i samhället. Distriktet har inga 
egna aktiviteter under hörselveckan utan det ligger på föreningarna.  Enligt  
rapporter så var det ett bra besöksantal hos vissa föreningar och stort 
intresse. 
 

Distriktsstyrelsens möte med föreningarna i distriktet 
Distriktsstyrelsens ambition är att ha möte med representanter från 
föreningarna 1-2 gånger per år för att diskutera gemensamma 
frågeställningar och lära av varandra. Årets första mötet med föreningarna 
var den 23 april. Bl.a. diskuterades verksamhetsplanen för 2017 samt 
lyssnade vi till ett föredrag om Social Ekonomi (hur vi som en idéburen 
organisation kan visa på den sociala nytta som vi bidrar med till samhället).  
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Möte nr 2 ägde rum den 3 september. Efter en allmän information med 
frågor på förmiddagen ägnades eftermiddagen åt en utvärdering av 
kongressen och hur den inverkar på våra verksamhetsplaner.   

 
Studieverksamheten 
Hörselhjälparutbildningar 
Sociala medier för föreningsverksamhet 
Kurs för kommunala funktionshinderråd 
 
 
 
 

Information: Nyhetsbrev, webb-sida 
Distriktet har under året sänt ut ett Nyhetsbrev per månda via e-post till 
ordförande + postmottagare i föreningarna. Nyhetsbreven tar bl.a. upp 
viktiga beslut från distriktsstyrelsens möten, information om kurser och 
mötesverksamhet, information från Förbundet samt nyheter från 
föreningarna. Ansvarig för Nyhetsbreven är Eivor Johansson. 
 
Distriktet gick i slutet av föregående år över till förbundets domän när det 
gäller webb-sidan (www.hrf.se/vastragotaland).  
IT-ansvarig är Harry Eriksson. Distriktet har också gått över till ny 
mailadress: vastragotaland@distrikt.hrf.se. 
 

Ekonomi 
För att kunna bedriva verksamheten erhåller distriktet bl.a. bidrag från 
Västra Götalandsregionen, samt får en mindre del av medlemsavgifterna. 
Distriktets ekonomi redovisas separat. 
 

Intressegruppen - Cl-föreningen HRF Västplantorna 
Föreningen Västplantorna är en intresseförening för cochlea implantat-
opererade (Cl) samt anhöriga. Västplantorna är en fristående förening med 
medlemmar i hela västra Götaland samt i Halland. Vid årsskiftet hade 
föreningen XX medlemmar. Västplantorna får ekonomiskt bidrag från såväl 
HRF Distrikt Västra Götaland samt HRF Distrikt Skaraborg.  
Styrelsen för Västplantorna har diskussioner med Regionen och företrädare 
från CI-vården på Sahlgrenska Universitetssjukhus att antalet operationer 
som genomförs i Västra Götaland skall öka samt att byte av processorer 
skall ske oftare än vad som görs idag.  
 

HRF Riksförbund och Distrikt Västra Götaland 
I början av året genomförde Förbundet och Valberedningen en ”hearing” 
med tre kandidater till ordförandeposten i Förbundsstyrelsen. Tre tillfällen 
var inbokade – men inget i den västra delen av landet. Vi reagerade starkt 
och det beslöts att göra en livesändning av ett hearing-tillfälle till Göteborg. 
Detta ägde rum den 6 februari.  
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Representanter från distriktsstyrelsen har aktivt deltagit i – av Förbundet - 
arrangerade aktiviteter, såsom: 

▪ Kassörsutbildning  
▪ Seniordag 
▪ Hörselvårdsdagar 
▪ Ljudmiljö i skolan 
▪ Förbundsmötet 
▪ Ordförandekurs 

 
Den 22 november hade vi besök av den nytillträdde förbundsordföranden 
Mattias Lundekvam och Generalsekreterare Hans Ericson. HRF Distrikt 
Skaraborg deltog också. Vi informerade om hur vi ser på situationen för HRF 
i västra Sverige.  
På eftermiddagen var det en öppen frågestund dit våra föreningar hade 
bjudits in.  
 
Slutord 
Styrelsen för Hörselskadades Distrikt Västra Götaland riktar ett varmt tack 
till alla de som stödjer oss i vårt arbete; Västra Götalandsregionen med dess 
styrelser, nämnder och förvaltningar, ABF Västra Götaland, Hörselskadades 
Riksförbund samt alla våra medlemsföreningar. 
Det är många som varit delaktiga och möjliggjort verksamheten under 
2016. 
 
Västra Götaland den      xxxxxxxx              2017 

 

 

 

Bo Strandqvist (ordförande)  

 

 

Barbro Prästbacka (vice ordf.)  Henry Karlsson(kassör)  

 

 

Eivor Johansson (sekr)   Harry Eriksson (ledamot) 

 

 

Britt-Marie Claesson (ledamot)  Nick Lindholm (ledamot) 

 

 

Karin Strandqvist (ledamot)  Alma Hodzic (ledamot) 

 

 

 
 
 


