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  Information från HRF Distrikt Västra Götaland – april 2020 

 

Coronaviruset (Covid-19) har spridit sig över världen och även i Sverige. Det är i stort 

fokus nu, både ur ett samhälls- och individperspektiv, men även förstås ur ett 

verksamhetsperspektiv. Det väcker många frågor och utmaningar.  

I den extrema situation som samhället nu befinner sig i påverkas förutsättningarna för 

vårt opinions- och påverkansarbete. Både när det gäller möjlighet att få utrymme för 

våra frågor, men också vilka frågor som är möjliga att driva just nu. Vi kan se tendenser 

till att det är svårt att få uppmärksamhet och gehör för det som är specifikt för 

hörselskadade, då annat ses som mer prioriterat.  
 
Förbundet HRF 

På Förbundsnivå står det inte stilla. Fastän många medarbetare på kansliet arbetar 

hemifrån så är många aktiviteter igång och inte minst planering för att kunna starta upp 

ordentligt när pandemin tillåter.  

Förbundsstyrelsen har haft ett antal möten – alla på distans via videolänk. Vid det 

senaste (23 april) togs beslut att skjuta upp kongressen till slutet av maj/början av juni 

nästa år. Mer information kommer från Förbundet. HRF firar också 100 år nästa år.  

Vidare beslöts att förlänga tiden för årsmöten i distrikt och föreningar till slutet av 

oktober. Även här kommer mer information från Förbundet. Ca 50 föreningar (av 130) 

hann klara av sina årsmöten före pandemins verkliga utbrott i landet. Dessa föreningar 

ombeds att skicka in sina handlingar till Förbundet (om det inte är gjort redan). Vidare 

ombeds alla föreningar att stämma av med kommunen vad som gäller för att få bidrag.  

 

Det kommer många förfrågningar till Förbundet från föreningar och distrikt om hur man 

kan träffas via nätet. Tveka inte att kontakta Förbundet och få råd och tips. Jag kan 

rekommendera att gå in på Förbundets webbsida (www.hrf.se) under ”Hörselsmarta tips 

i coronans tid”. Där finns många bra tips och information samt kontaktuppgifter om man 

vill veta mer. Det går också bra att kontakta Hörsellinjen.  

HRF har några stycken Facebook-grupper igång.  Den senaste heter HörNet och är till för 

förtroendevalda. I fredags hade vår ordförande Mattias Lundekvam en 

”eftermiddagsfika” där man kunde ställa frågor via Chat-funktionen. Mycket uppskattat.   

 

Distrikt HRF Västra Götaland 

Det planerade årsmöte fick skjutas upp på obestämd tid. Vårt nästa styrelsemöte är den 

11 maj (via video-länk) och då kommer vi att sätta ett nytt datum för årsmötet. Gå 

gärna in på vår webbsida (www.hrf.se/vastragotaland). Under årsmöteshandlingar finns 

bl.a. vår verksamhetsberättelse för 2019. Trots att vi är en liten styrelse så har vi hunnit 

med en hel del.  

Vi hade också planerat för ett möte med våra regionpolitiker i april (samtliga partier 

inbjudna). Avsikten var bl.a. att lyfta fram en god hörselvårds betydelse inte bara för 

individen utan också för samhället i stort. Mötet fick – av förklarliga skäl – avlysas på 

bestämd tid. Men vi ger inte upp detta.  

 

Vi har regelbundna kontakter med Hörselvården i regionen och då i första hand med 

verksamhetschefen Mattias Johansson. Enligt senaste kontakterna med Mattias så löper 

verksamheten på mer eller mindre som vanligt, men i beaktande av 

Folkhälsomyndighetens restriktioner. Dock ser man inom Hörselvården många 

avbokningar för närvarande.   

  

Tolkverksamheten löper också på. Här försöker man styra allt mer mot distanstolkning 

(inte minst för att spara resurserna). Vi – styrelsen för HRF Västra Götaland – har 

http://www.hrf.se/vastragotaland
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anmält oss för att testa distanstolkning på våra styrelsemöten. Rapporter kommer 

framöver. Tolkverksamheten kommer att ha ett regionalt brukarråd den 5 maj. Detta 

möte kommer att genomföras via videolänk.  

 

Vad händer i framtiden? 

I en situation med många obesvarade frågor om hur pandemin kommer att utveckla sig 

är det svårt att veta hur förutsättningarna för HRF:s verksamhet och ekonomi kommer 

att se ut framöver.  

Vår regering går in och stöttar våra företag – naturligtvis behövligt. Man har också gått 

in och stöttat Kultur och Fritid. Men inte någonting till det s.k. Civilsamhället; alla 

föreningar och organisationer som – oftast ideellt – gör stora insatser i vårt samhälle. 

Vem vet, betydelsen av våra insatser blir kanske ännu större efter att pandemin har 

klingat av.  

 

Jag hoppas naturligtvis att det går att bedriva någon slags verksamhet i våra föreningar, 

så att det inte är helt stilla. Vi ser att många föreningar driver en del frågor digitalt, man 

träffas för utomhusaktiviteter (med avstånd), batteriförsäljning fungerar osv.  

 

Tänk också på att någon gång ge lite positiv feedback till alla våra eldsjälar som arbetar 

i föreningarna och i distriktet. Det behövs inte minst i dessa svåra tider. 

 

Må väl och ta hand om er,                         

 

 

För distriktsstyrelsen i HRF Västra Götaland 

 

Eivor Johansson 

 

 


