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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 

Sammanfattning 

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

kombinerad med höstmöte där vi antog verksamhetsplan och handlingsplan för 2015. I övrigt 

har arbetet skett i små arbetsgrupper och medlemsmöten.  

Medlemsantalet i Örebroföreningen är 220. 

Hörselskadades dag genomfördes under oktober. 

Samarbetet med övriga HRF-föreningar i länet har intensifierats under 2015. Bland annat har 

vi haft gemensamma föreläsningar/utbildningsdagar och informationsbladet som under året 

givits ut med fyra nummer innehåller information från länets samtliga föreningar. 

Det intressepolitiska arbetet har legat i fokus och medlemsmötena har i hög grad genomförts 

tillsammans med övriga länsföreningar. 

Medlemsaktiviteter 

Tillsammans med distriktet har följande aktiviteter genomförts under 2015: 

 23 mars. Föreläsning av Bert Danermark på temat ” Nedsatt hörsel och hälsa – hur ser 

sambandet ut? ”. 

 29 aug. Höstupptakt med bussresa till Motala och Charlottenborgs slott med bland 

annat en fin dockskåpsutställning. Vi besökte även Motormuséet och åt en god lunch 

på Restaurang Nostalgi. 

 24 maj. Familjedag i Kilsbergen. Utflykt till Lillsjöstrand med korvgrillning, femkamp 

och tipspromenad. 

 3 sept. Utbildningsdag i Karlskoga för styrelsemedlemmar. Besök från 

Skaraborgsdistriktet med bland annat information om hur man där arbetar med 

medlemsvärvning. 

  6 nov. Lekebergsrevyn inbjöd till textad teater på Sparbanksbörsen i Fjugesta. 

Övriga aktiviteter som genomförts 2015: 

 Årsmötet ägde rum på Hotel Livin lördagen den 21 mars. Förutom sedvanliga 

mötesförhandlingar berättade Therese Törnwall om ett projekt som Unga 

Hörselskadade driver i Nepal. 

 Informationsträff för nya medlemmar den 18 mars på Café 019.  

 Vårpromenad på Hälsans stig längs Svartån den 19 maj. 
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 Medlemsmöte 17 nov. på Café 019 med genomgång av föreningens motioner till 

kongressen. 

 I mitten av oktober genomfördes Hörselveckan som avslutades med Hörselskadades 

dag lördagen den 17 oktober. Vi hade då informationsbord på Stadsbiblioteket och 

erbjöd hörseltest vilket lockade många besökare. 

 Caféträffar första måndagen i varje månad på Café Gröna Grodan 

 Lördagen den 5 december inbjöd vi medlemmarna till Höstmöte/Julfest på Hotel 

Livin´. I samband med detta berättade Lars-Åke Karlsson om Örebro förr i tiden och 

visade bilder från olika miljöer.  

Synliga i samhället 

 Även under 2015 deltog vår förening med informationsbord på Seniorfestivalen på 

Conventum den 3 oktober. I samband med festivalveckan föreläste Birgitta och Erik 

Borg på Föreningarnas hus om olika kommunikationsstrategier. 

 Den 20 september deltog vi med informationsbord på Föreningsmässan i Stadsparken. 

 Den 28 oktober  medverkade vi med information på SPF-möte på Centrumgården. 

 Den 31 mars och den 8 december bjöd vi på kaffe och informerade besökare på 

Audiologiska kliniken om vår verksamhet. 

Örebroörat 

Hörselskadades förening i Örebro delar ibland ut ett pris, Örebroörat, till en person som på ett 

förtjänstfullt sätt medverkat till att förbättra förhållandena för hörselskadade eller informerat 

om och synliggjort problem som hörselskadade kan ha. Under 2015 delades inget Örebroöra 

ut. Vi hoppas att det nästa år kan komma någon som gjort sig förtjänt av det fina priset. 

Aktiviteter för god hörbarhet och tillgänglighet 

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

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 mötes-

lokaler. 

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

agendan i både kommun och landsting. Föreningen representeras i Kommunala 

Tillgänglighetsrådet ( KTR ) och två personer i styrelsen ingår i KTR´s referensgrupp. 
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Exempel på tillgänglighetsarbetet i kommunen: 

 Vi bevakar planeringen av kommunens äldreboende på Boglundsängen. 

 Vi har kontaktat kommunen angående behovet av hörselskadekompetens på 

kommunens boenden för äldre och i hemtjänsten. Representant från föreningen 

tillsammans med syn-/hörselinstruktörer har medverkat, vid två tillfällen, på 

utbildningsdagar för ökad kunskap till kommunens personal inom särskilda boenden 

och hemtjänsten ang. syn- och hörselnedsättning. 

 Vi har på plats testat hörselslingorna i Wadköping och i Nya Idrottshuset. 

 Under 2015 firade Örebro sitt 750-årsjubileum. Vi har medverkat till att de flesta 

arrangemangen gjorts tillgängliga för oss bland annat genom slinga och skrivtolkning. 

 Vi har fortlöpande dialog med Stadsbiblioteket angående vikten av att den portabla 

hörselutrustningen som finns till utlåning är i gott skick. 

 Vi har varit aktiva i planeringen av tillgängligheten i det nya ombyggda Konserthuset. 

 

Andra exempel på vårt intressepolitiska arbete: 

 Fortsatt dialog med Länsteatern och övriga teatrar ang. vikten av att skådespelarna 

myggas under föreställningarna. 

 Vi har lämnat synpunkter på Örebro kommuns nya kulturplan. 

 Medverkat på dialogmöte ang. ”Kultur och teckenspråk”. 

 En av våra styrelseledamöter har varit representant i Samverkansrådet som består av 

representanter från kommunen och olika föreningar och organisationer. Rådet ska ta 

upp strategiska frågor när det gäller samverkan mellan kommunen och det civila 

samhället. Vi har också deltagit i de dialogträffar och föreläsningar som 

Samverkansrådet anordnat. 

 Dialog med kommunföreträdare i samband med projektet ”Ljudsmart klassrum”.  

Träff med bland andra kommunalrådet för skolfrågor och med företrädare för 

Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

 Vi har deltagit i planeringsmöte med Seniorfestivalens arrangörer i syfte att få 

tillgängligheten att fungera bättre under nästkommande festival 2016. 

 Vi har skickat en skrivelse till ansvariga och påtalat vikten av att även äldre kan få 

kostnadsfria kommunikationshjälpmedel. 

 Föreningen har medverkat med sju motioner till HRF´s kongress 2016. 
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Arrangemang, kurser, konferenser och representation 

Örebroföreningens styrelse och medlemmar har deltagit i kurser och konferenser arrangerade 

av förbund, distrikt och övriga organisationer: 

 Föreningen har under mandatperioden haft en ledamot i Kommunala 

tillgänglighetsrådet KTR. 

 Ordföranden har deltagit i ordförandemöten i distriktet två gånger per år. 

 Deltagit i lokala cirkelutbildningar i samverkan med ABF, bland annat slingkurs och 

webbkurs. 

 Föreningens ordförande har deltagit i en konferens i Lund den 24 november. Temat 

var ljudmiljön i samhället i stort och kopplingen mellan ljudmiljö och hälsa. 

 Några av våra medlemmar har medverkat vid Audionomutbildningens 

utbildningsinslag bland annat som auditorium vid information till nya 

hörapparatbärare samt som intervjuobjekt vid fallstudier. 

Yrkesverksamma gruppens aktiviteter 

Under året träffades gruppen vid två tillfällen och gick på restaurang, Stallyktan och Fratelli. 

En diskussionskväll anordnades på Café 019 dit många kom och intressanta frågor 

ventilerades. En kväll anordnades sommarfika i Stadsträdgården. Fyra bowlingkvällar 

genomfördes under året, varav tre var gratis mot att man är medlem i HRF. Dessa aktiviteter 

är ett led i att försöka få fler yngre intresserade av föreningarnas verksamhet. Aktiviteterna 

vänder sig till yrkesverksamma i samtliga länsföreningar. 

Dator/Hemsida 

Vår hemsida fungerar väl och ger lokal information till medlemmarna om aktiviteter m.m. 

Föreningens Facebook-sida har för närvarande drygt 80 medlemmar. Det är ett bra forum för 

kontakt och dialog. Vi strävar efter att alla medlemmar i Facebook-gruppen också ska ta 

steget och bli medlemmar i HRF.  

Ekonomi 

Beträffande den ekonomiska redovisningen hänvisas till bokslut, ekonomisk sammanfattning 

och revisionsberättelse. 
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Slutord 

Information till våra medlemmar har huvudsakligen skett genom vårt ”INFO-blad” som 

utkommer fyra gånger per år. INFO-bladet har numera övergått till att bli ett gemensamt 

forum för information för hela distriktet i och med att alla föreningar skriver i bladet. 

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

som rör oss hörselskadade, väcka opinion, sprida information i viktiga frågor i relevanta 

forum 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 

fortsatt och intensifierat vårt samarbete med övriga länsföreningar med gemensamma 

inbjudningar till olika evenemang.  

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 2016. 

 

Örebro den 19 mars 2016 
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