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Distriktets Höstmöte den 26 oktober 

Distriktets verksamhetsplan och budget för 2020 presenterades och godkändes av 

auditoriet. 

Två Förbundsstyrelseledamöter (Sune Wadenheim och Jonas Sahlberg) var närvarande 

och gick igenom Förbundsstyrelsens förslag till Kongressen nästa år, vilket innefattar 

några förslag till förändringar och uppdateringar i det Intressepolitiska programmet samt 

några mindre förändringar i Stadgarna. Dessutom finns det en uppdaterad Vision, ett 

nytt Organisationsprogram samt ett nytt avsnitt Prioriterade områden, som ersätter det 

tidigare Handlingsprogrammet. Det är en hel del förslag till ändringar från tidigare år och 

därför är Förbundsstyrelsens ledamöter ute i distrikten, dels för att gå igenom materialet 

och dels svara på frågor.  

 

Den 28 november var sista dag för att lämna in motioner samt att göra nomineringar till 

förbundsstyrelse och revisorer. 

Den 28 februari är sista dag för föreningarna att anmäla sina kongressombud. Vi hoppas 

naturligtvis att få se så många ombud som möjligt från Västra Götaland. Ombud för en 

förening kan man vara även som medlem i föreningen – dvs man behöver inte vara 

förtroendevald.  

 

Kvalitetsmässan i Göteborg 12 -14 november.  

Detta är en mässa som riktar sig till beslutsfattare och politiker inom regionerna. 

Distriktet HRF VG deltog med en monter (som var flitigt besökt) samt höll ett kortare 

seminarium. Ett bra sätt att göra HRF känt - vad vi gör och vad vi står för.   

 

Den 15 – 16 november hade distriktet en uppskattad utbildning för Hörselhjälpare från 

föreningarna på Fristads Folkhögskola.  

 

Vi planerar också, om intresse finns, att anordna kurser i utveckling av hemsidor samt 

annan IT-utbildning och eventuellt någon annan form av fortbildning. Kom gärna med 

synpunkter och förslag på utbildningar som kan vara av intresse!  

 

Den 24 – 26 november var det Förbundsmöte med s.k. Rådslag. Distrikt Västra Götaland 

representerades av Barbro Prästbacka och Mimmi Claesson. Rådslaget tog upp frågan 

hur vi arbetar med och utvecklar organisationen HRF.  

 

Förbundet har under hösten haft ett antal uppskattade utbildningar 

(argumentationsteknik, ledarskap, hörselseminarium bl.a.). Distriktsstyrelsen försöker, 

så långt möjligt, deltaga i dessa utbildningar.   
 

Under hösten har vi kunnat se hur några regioner i landet har infört nya avgifter eller 

höjt sina avgifter på hörapparater och hörhjälpmedel. Vi har ryktesvägen hört att det 

pågår en del diskussioner i vår region – Västra Götaland. Dock, ingenting bekräftat. Hur 
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som helst så följer vi utvecklingen noga för att kunna reagera om några konkreta förslag 

kommer fram.  

 

Vi följer också utvecklingen av möjligheterna att öka antalet CI-operationer i regionen 

samt hur det går med tätare utbyte av processorer till implantaten. 

 

Under året har vi – tyvärr – fått erfara att det råder brist på tolkar i regionen. Fler 

tillfällen rapporterades då regionen inte kunnat ställa upp med tolk. Detta beror i först 

hand på minskad budget till tolkverksamheten på regionnivå. Även här för vi samtal 

med ansvariga och vi hoppas naturligtvis på en förändring längre fram.  

  

Ni som var med på distriktets årsmöte kan säkert erinra er om att vi inte fick förslag på 

personer som ställer upp i valberedning. Detta är beklagligt. Vi i styrelsen vill gärna be 

er alla som läser detta fundera på om ni kan ställa upp i valberedningen – alternativt 

ställa upp i distriktsstyrelsen – antingen som styrelseledamot eller adjungerad till 

styrelsen för att arbeta med någon speciell fråga. Alla förslag är välkomna! Det är såväl 

intressant som utvecklande att arbeta på distriktsnivå! 

 

Följ gärna vårt arbete på hemsidan (www.hrf.se/vastragotaland). Saknas något eller vill 

ni/Du lägga ut något – kontakta Harry Eriksson, ansvarig för vår hemsida.  

 

Nästa årsmöte kommer att äga rum den 18 april 2020, kongressen den 29 – 31 maj och 

distriktsmötet den 24 oktober. Notera datum! 

 

Om ni - i någon förening – skulle vilja diskutera verksamhet m.m. med någon/några av 

oss i distriktsstyrelsen är ni välkomna att höra av er. 

 

Med önskan om en riktigt    

 

För Distriktsstyrelsen HRF Västra Götaland 

Eivor Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hrf.se/vastragotaland
http://www.hrf.se/vastragotaland

