
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2016 



Inledning 

Styrelsen för hörselskadades förening i Örebro får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 

2016. 

Organisation 

Hörselskadades förening i Örebro är en förening inom Hörselskadades Riksförbund. Vårt 

verksamhetsområde omfattar Örebro kommun. 

Målsättning 

Vår målsättning och ändamålsparagraf är följande: Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en 

rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars syfte är att tillvarata 

hörselskadades intressen. Vårt mål är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full 

delaktighet och jämlikhet. 

Styrelse 

Styrelsen har under 2016 haft följande sammansättning: 

Ordförande Birgitta Svensson  vald t o m 2016 

Sekreterare Lena Kovacs   vald t o m 2017 

Kassör Dan Almkvist   vald t o m 2017 

Ledamot Birgitta Tell   vald t o m 2016 

Ledamot Inger Göransson   vald t o m 2016 

Ledamot Bernt Dahlén   vald t o m 2017 

Ledamot Robert Branting   vald t o m 2016 

Adjungerade ledamöter Sif Bjarnason och Håkan Bergkvist. 

Revisorer 

Göran Östlund och Lilian Vikström 

Valberedning 

Jonas Olsson och Rune Johansson 

Medlemmar 

Medlemsantal vid årets början: 220 

Medlemsantal vid årets slut: 221 

Antal nya medlemmar under året: 27 

Ekonomi 

Ekonomisk redovisning; se särskild bilaga 

Anslag 

Kommunalt bidrag föregående år: 13.500 kr 

Kommunalt bidrag detta år: 13.671 kr 

Styrelsemöten 

Antal protokollförda sammanträden: 10 

Övriga möten: Möte för genomgång av motioner till kongressen  

I övrigt har styrelsen haft arbetsgrupper i vissa frågor samt kontinuerlig kontakt via E-post 

och telefon. 

1 



Medlemsmöten 

Träff för nya medlemmar 15/3 på Café 019 

Årsmöte 19/3 på Föreningarnas hus 

Höstmöte / julfest på Hotel Livín 5/12 

Studier och kurser 

Förbundet 

Inger Göransson deltog i förbundets ”hearing” i Stockholm den 24/1 som förberedelse inför 

kongressen i Linköping. 

Åtta medlemmar från vår förening deltog i Forskningskonferensen i Linköping den 26/5. 

Inger Göransson och Birgitta Tell deltog i seniorseminariet i Stockholm den 5/10 

Distriktet 

DUST-träff i Örebro för kongressombuden. 

Länsgemensam styrelseträff den 29/9. Genomgång av de beslut som fattades på kongressen 

gällande verksamhetsplan och handlingsplan för perioden 2017-2020. 

Föreningen  

Ett par styrelsemedlemmar har deltagit i teckenspråkskurs anordnad av ABF. 

Utåtriktad information 

Föreningen har medverkat vid utbildning i hörselkunskap för personal inom Örebro kommun, 

tillsammans med kommunens hörselinstruktörer. Utbildningen vänder sig främst till personal 

inom kommunens äldreomsorg. 

Föreläsning på SPF-möte om hörsel. 

CI-träff 9/4 på Café 019. Inbjudan till alla CI-användare i länet, även icke medlemmar, med 

hjälp av Audiologiska kliniken. En träff där det fanns möjlighet att träffa andra med CI och att 

få information om HRF. Ett samarrangemang med distriktet. 

Hörselveckan 12/10. Föreläsning i samarbete med ABF och ”Tankarnas trädgård”. Professor 

Claes Möller föreläste på temat ”Hörselsmart igår, idag, i morgon – en historisk resa mot 

framtiden.” 

Hörselskadades dag 15/10. Hörseltest och information om HRF och om hjälpmedel på Örebro 

stadsbibliotek. 

Medverkan med information vid Seniorfestivalen på Conventum Arena den 8/10. Ett 

evenemang som anordnas av Örebro kommun varje år. 

Föreningen bjöd på Lucia-kaffe på Audiologiska kliniken den 13/12. Ett årligen 

återkommande evenemang som är mycket uppskattat.  

Yttrande / skrivelser, uppvaktningar 

 Skrivelse till kommunalråd och förvaltningschef om deltagande i HRF´s och SPSM´s 

konferens om ljudmiljön i skolan i november 2016. 

 Skrivelse till kommunens seniorlotsar med utvärdering av tillgängligheten vid 

Seniorfestivalen 2016. 
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 Handlingsplan för tillgänglighet. Skrivelse till KS ( kommunstyrelsen) 2016 

 Om teleslinga i lokaler där kommunen bedriver verksamhet. Skrivelse till KTR 

(kommunala tillgänglighetsrådet) 2016-09-14. 

 Möte med chefsingenjör på Audiologiska kliniken om avtal med kommunen 2016-09-

20. 

 Om ansvaret för Örebro kommuns hörseltekniska utrustning. Skrivelse till KTR 2016-

10-24. 

 Teleslingor på Träffpunkter och Frivilligcentraler. Skrivelse till KTR 2016-11-01. 

 Om Hållplatsutrop och display på stadsbussarna. Skrivelse till Länstrafiken 2016-11-

08. 

 Avsaknaden av hållplatsutrop och skärmar som visar nästa hållplats. Skrivelse till KS 

2016-11-22. 

Arbetsgrupper och intressegrupper 

Föreningen har två representanter i kommunens arbetsgrupp för planering av Seniorfestvalen 

som äger rum första veckan av oktober varje år. Vi bevakar tillgängligheten för hörselskadade 

seniorer. 

Träff med företrädare för VIS ( vuxendöva i Sverige ) för att diskutera samarbete bland annat 

kring en eventuell CI-konferens under 2017. 

Arbetsgrupp i distriktets regi för att planera och genomföra aktiviteter för yrkesverksamma. I 

denna planeringsgrupp ingår representanter från alla länets HRF-föreningar. 

Vi försöker bilda en intressegrupp för CI-bärare men är fortfarande i startgroparna. 

Vi har medverkat till ett samarbete mellan Örebrokompaniet ( som är arrangörer för många 

publika arrangemang i kommunen ) och Tolkcentralen. Flera evenemang har därmed kunnat 

skrivtolkas på storbildsskärm och mobil hörselslinga har i vissa fall lagts ut. 

Representation och samrådsgrupper 

Föreningen är representerad i Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) genom vår 

styrelseledamot Inger Göransson. Ledamot Bernt Dahlén är vår representant i den 

tillgänglighetsgrupp som finns inom KTR och som bevakar om- och nybyggnation i 

kommunen. 2016 har man haft fyra ordinarie sammanträden, sju möten i arbetsutskottet, KTR 

au, för att ta upp gemensamma frågor och för att förbereda sammanträdena i KTR.  

Birgitta Tell är föreningens representant i kommunens fokusgrupp i projektet ”Sveriges bästa 

äldreomsorg”. 

Birgitta Tell har representerat oss vid ett möte på Föreningarnas hus som kommunen bjudit in 

till och som handlar om framtida byggnation i Örebro och organisationernas möjlighet att 

påverka. 

Inger Göransson har deltagit i ett seminarium om Diskrimineringslagen med temat bristande 

tillgänglighet. Arrangör: Rättighetscenter, den 2/12 2016. 

Föreningens ombud vid kongressen var Inger Göransson. 7 motioner skickades in. Se bilaga 
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Viktiga frågor som föreningen drivit i KTR och KS under 2016 

 KS: Ljudmiljön i skolan. Information om HRF´s och SPSM´s konferens. 

 KTR: Beslutad teleslinga på motionscentralen i Karlslund är inte installerad. 

 KTR: Teleslinga i kommunens servicecenter ger nätbrum. 

 KTR: Behov av samlat ansvar för kommunens teleslingor. 

 KTR och KS: Avsaknaden av fungerande teleslingor i lokaler där kommunen bedriver 

verksamhet. 

 KTR: Information i ny tillgänglighetsdatabas om teleslingor i granskade lokaler. 

Framtagning av direktiv för kommunens arbete med handlingsplan för tillgänglighet. 

 KTR och KS: Ansvar för Örebro kommuns hörseltekniska utrustning. Frågor om 

avtalet mellan kommunen och Audiologiska kliniken. Tillsättning av tjänst som 

tillgänglighetsstrateg. 

 KTR och KS: Avsaknaden i stadsbussarna av hållplatsutrop och display om nästa 

hållplats. 

 KTR och KS: Avsaknad av teleslingor i träffpunkter för äldre och i frivilligcentraler. 

Resor och andra sociala arrangemang 

Uppvaktning vid Lekebergsföreningens 20-årsjubileum med teaterkväll med Lekebergsrevyn 

den 23/4. 

Höstupptakt tillsammans med distriktet den 29/8. Besök på Nobelmuséet i Karlskoga och 

Arbetarmuséet i Gråbo. 

Uppvaktning på Karlskogaföreningens 70-årsjubileum den 24/9. 

Textad teater ” Spanska flugan ”, på Lekebergsrevyn den 29/10. 

Caféträffar för daglediga första måndagen i varje månad. 

Caféträffar för yrkesverksamma andra måndagen i varje månad. 

Naturvandring och Boule 11/5, 12/5 och 19/5. 

Bowling och restaurangbesök för gruppen yrkesverksamma i samarbete med distriktet. 

Slutord 

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

utkommer fyra gånger per år och som numera är ett distriktsgemensamt forum för 

information. Örebroföreningen har också en livaktig Facebook-sida med f n 85 medlemmar, 

majoriteten av dem yngre. Ca 40% av Örebroföreningens medlemmar är i yrkesverksam ålder 

och vi försöker på olika sätt att få flera att bli aktiva i vår verksamhet.  

Vi är aktiva på det intressepolitiska området och bevakar frågor som är viktiga för oss 

hörselskadade, väcker opinion, sprider information i relevanta forum och är också 

samarbetspartner med andra organisationer. 
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Vår ambition är att bjuda in till aktiviteter som kan locka våra medlemmar men också 

attrahera nya. Vi fortsätter också vårt samarbete med övriga länsföreningar genom att ha 

gemensamma inbjudningar till olika evenemang. 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla 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 2017. 

 

 

 

 

Örebro den 18 mars 2017 

 

 

 

Birgitta Svensson  Dan Almkvist Lena Kovacs 

  

 

 

Inger Göransson  Birgitta Tell  Bernt Dahlén 

 

 

 

Robert Branting 
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