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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 

 

     Sammanfattning 
HRF:s Örebroförening har under året haft nio styrelsemöten och ett årsmöte samt julfest 

kombinerad med höstmöte där vi antog verksamhetsplanen för 2013. I övrigt har arbetet skett 

i små arbetsgrupper, studiecirklar och medlemsmöten.  

Medlemsantalet i Örebroföreningen är 232.  

Hörselskadades dag och Hörselveckan genomfördes under oktober. 

Samarbetet med övriga HRF-föreningar i länet har utökats under 2013. Bland annat har vi haft 

gemensamma föreläsningar och utbildningsdagar. 

 

”Informationsbladet” har under året utgivits med fyra nummer. 

Det intressepolitiska arbetet har legat i fokus och antalet medlemsmöten har varit färre än 

tidigare. 

 

Redovisning från verksamhetsgrupperna 
 

Rapport från kursverksamheten  

 

Under året som gått har 5 seniorer samlats på torsdagar och tränat TSS ( Tecken som stöd ) i 

ABF´s lokaler på Drottninggatan. Eftersom kursledare saknats valde deltagarna att avsluta 

cirkeln i september 2013.  

 

Under året har vi även haft en bokcirkel. Bokcirkelmedlemmarna har träffats i ABF´s lokaler 

på tisdagar. Sedan hösten 2013 sker mötena en gång i månaden då vi diskuterar böckerna vi 

läser. Det är både ” tyngre” och ” lättare ” litteratur som studeras och kommenteras och vi 

väljer själva vilka böcker vi ska läsa. Bokcirkeln fortsätter 2014 och vi har plats för fler. 

Intresserade kan kontakta Lena Kovacs 070-2634626 eller Gunnel Littorin 070-3656376. 

 

Rapport från gruppen yrkesverksamma 

 

Gruppen har träffats vid 7 tillfällen under året. I januari hade vi en temakväll med temat 

”Hörselhjälpmedel och arbetsanpassning ” där vi bjudit in en audionom och en 

arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen. De berättade för oss hur gången är när man har 

behov av hjälpmedel och vilka olika stödformer som finns. Vi har haft diskussionskvällar, 

spelat bowling, varit på bio och träffats på restaurang. Det brukar möta upp 5-10 medlemmar 

på träffarna. 

 

 

 

 

 

 

 



Medlemsaktiviteter 
 

Tillsammans med distriktet har följande aktiviteter genomförts under 2013 

 

 Föreläsning med professor Helge Rask Andersen den 3 april i Wilandersalen. ” 

Svindlande vindlingar – om hörselrehabilitering med implantat och forskning.” 

Allmänheten var inbjuden och ett 100-tal personer deltog. 

 Kurs i hur man arbetar i en förening. En hel utbildningsdag för styrelsemedlemmarna 

i länets HRF-föreningar tillsammans med ABF den 20 april. 

 Utflykt till Askersund den 7 september med bland annat besök på Venus 

Chokladtillverkning. 

 Teknikdag den 26 september i Hjalmar Bergmansalen. Leverantörer av 

hörselhjälpmedel var inbjuda att informera om sin produkter och tekniker från 

audiologiska kliniken berättade om hörselslingor och gav tips vid köp av TV. 

 Den 21 november inbjöd Audiologiska kliniken till en CI-dag ( cochlea implantat ) 

för alla CI-opererade och deras anhöriga. HRF medverkade med information om vår 

verksamhet och våra lokalföreningar. 

 

 

Övriga aktiviteter som genomförts 2011 
 

 Hörselcafé på seniorboendet i Hovsta. 

 Medverkan med information vid seniormässa i Askersund. 

 Information och påskgodis vid Audiologiska kliniken den 26 mars. 

 Årsmötet ägde rum på Centrumgården den 23 mars. 

 Utflykt till Garphyttans nationalpark den 22 maj. 

 Informationsbord på Seniorfestivalen på Conventum den 5 oktober. 

 Studiebesök på Rättscentrum den 25 november. 

 Luciakaffe med information på Audiologiska kliniken den 9-10 december. 

 Hörselveckan och hörselskadades dag gick av stapeln i oktober. Även 2013 var       

      temat ” Dags för ett hörseltest ”. Vi hade information och erbjudande om att göra  

      hörseltest på webben på Stadsbiblioteket och många kom för att testa sin hörsel. 

             Vi hade också en utställning om hörsel, ljudmiljö, tillgänglighet m m.   

              

 

Örebroföreningens stipendium 
I september 2013 arrangerades en lyckad återträff för elever som avslutade sina studier 

vid Riksgymnasiet för hörselskadade läsåret 1993/1994. Styrelsen beslöt att tilldela 

arrangörerna ett stipendium på 3 500 kr för att genomföra träffen som hölls på Rest. Svalan. 

 

Aktiviteter för god hörbarhet och tillgänglighet 

Vi har fortsatt arbeta för att förbättra kvaliteten på hörselslingor i kommunen och landstinget. 

Med hjälp av ett mätinstrument, som vi har köpt in, kan vi bestämma om en slinga klarar 

gällande normer. Kontroller har gjorts av slingor i olika samlingslokaler. Målsättningen är att 

alla slingor alltid skall fungera. Vår vision är att det skall leda till att vi skall kunna få full 

garanti för att vi alltid skall kunna höra på teatrar, biografer, kyrkor, konserthus, 

samlingslokaler och möteslokaler. 



Vidare har vårt arbete lett till att tillgänglighetsfrågor för de hörselskadade har lyfts på 

agendan i både kommun och landsting. 

 

Andra exempel på vårt intressepolitiska arbete: 

 Rapport till Örebro kommun om projektet med Hörselcaféer. 

 Deltagit i kommunens möte ang. Föreningarnas hus. 

 Träff med Stadsbiblioteket för att få till stånd bättre information om slingutrustningen. 

 Kontakter med nya syn- och hörselinstruktören. 

 Skrivelse, remissvar på ” Strategi för tillgänglighet ” till Örebro kommun. 

 Möte med bygglovsansvariga från stadsbyggnadskontoret. Diskussion om 

bygglovsprocessen och tillgänglighetsfrågor. Även möte med kommunens 

boendestrateg. 

 Fortsatt dialog med Örebro länsteater ang. hörbarhet och myggning av skådespelarna. 

Föreställningen ” Jumpy ” myggades den 24 okt. med gott resultat. 

 Träff med Lärarförbundets lokalförening för att förankra projektet ” Ljudsmart 

klassrum ”. 

 Deltar i temagrupp med syfte ” Att göra verkstad av länets kulturplan ”. Fokus är på 

teckenspråk men vi driver på frågan om även andra lösningar för alla som har en 

hörselnedsättning men inte behärskar teckenspråk. 

 Vi har ställt tre frågor till alla politiska partier i kommunen inför valåret 2014. 

 

 

Arrangemang, kurser, konferenser och representation 

Örebroföreningens styrelse och medlemmar har deltagit i kurser och konferenser arrangerade 

av förbund, distrikt och övriga organisationer. 

 

 Ordförandemöten i distriktet 

 Deltagit i lokala cirkelutbildningar i samverkan mellan studieorganisatör och ABF i 

bl.a. TSS. 

 Föreningens ordf. har deltagit i HRF´s förbundskurs den 7-10 november. 

 

 

 

Dator/Hemsida 

 Vår egen hemsida fungerar väl och ger lokal information till medlemmarna om 

aktivitetem.m. Under hösten har vi startat en egen Facebooksida som f n har ett 40-tal 

medlemmar. 

 

Ekonomi 
Beträffande den ekonomiska redovisningen hänvisas till bokslut, ekonomisk sammanfattning 

och revisionsberättelse. 

 

Slutord 
Information till våra medlemmar har skett genom vårt ”Informationsblad”.  Ett 

informationsforum är också vår hemsida och vår Facebook-sida. 

Vårt Informationsblad, där mycket kan läsas om våra tankar, ambitioner och vad vi gjort, 

möjliggör ökad kommunikation med medlemmarna och förbättrad dialog. Under hösten har vi 

också erbjudit övriga länsföreningar att lämna bidrag till vårt INFO-blad. 



 

I vår verksamhet vill vi vara aktiva på det intressepolitiska området, genom att bevaka frågor 

som rör oss hörselskadade dels väcka opinion i viktiga frågor och vara samarbetspartner med 

andra organisationer.  

Vår ambition har också varit att genomföra medlemsaktiviteter som upplevs intressanta. 

Dessvärre är det ett fåtal medlemmar som har hörsammat våra inbjudningar. Vi har därför 

påbörjat ett ökat samarbete med övriga länsföreningar med gemensamma inbjudningar till 

olika evenemang.  

 

Vår ekonomi möjliggör aktiviteter av olika slag men vi behöver tips och förslag från 

medlemmarna och vi är övertygade om att det bland våra medlemmar finns outnyttjade 

resurser i form av kompetens och kunnande som vi på ett bättre sätt kan ta tillvara. 

 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla representanter som företrätt oss i olika sammanhang där 

vi kunnat vara med och påverka. Tack även till distriktet och övriga länsföreningar för gott 

samarbete. Vi ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår 2014. 

 

 

 

Örebro den 22 mars 2014 

 

 

 

Birgitta Svensson Lena Wiklander Lena Kovacs   

 

 

 

Jonas Olsson  Inger Göransson Birgitta Tell 

 

 

 

Bernth Dahlén Dan Almqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


