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Inledning 

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

2017. 

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 2017 haft följande sammansättning: 

Ordförande Birgitta Svensson  vald t o m 2018 

Sekreterare Lena Kovacs   vald t o m 2017 

Kassör Dan Almkvist   vald t o m 2017 

Ledamot Birgitta Tell   vald t o m 2018 

Ledamot Inger Göransson   vald t o m 2018 

Ledamot Bernt Dahlén   vald t o m 2017 

Ledamot Robert Branting   vald t o m 2018 

Ledamot Heléne Larsson   vald t o m 2017 

Adjungerad ledamot Håkan Bergkvist. 

Revisorer 

Leif Lewin och Lilian Vikström 

Valberedning 

Styrelsen 

Medlemmar 

Medlemsantal vid årets början: 187 

Medlemsantal vid årets slut: 212 

Antal nya medlemmar under året: 25 

Ekonomi 

Ekonomisk redovisning; se särskild bilaga 

Anslag 

Kommunalt bidrag föregående år: 13.671 kr 

Kommunalt bidrag detta år: 10.260 kr 

Styrelsemöten 

Antal protokollförda sammanträden: 10  

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

och telefon. 
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Medlemsmöten 

Träff för nya medlemmar 14/3 på Café 019 

Årsmöte 18/3 på Centrumgården 

Höstmöte / julfest på Hotel Livín 9/12 

Studier och kurser 

Förbundet 

Birgitta Tell deltog i förbundets Hörselvårdsseminarium. 

Heléne Larsson deltog i förbundets ”Rådslag” den 19-20/5 

Distriktet 

”Må bra-kurs” med Johanna Kagerup för yrkesverksamma i samarbete med ABF den 8/4. 

Seminarium ” En fungerande kommunikation hela livet ” på SCB konferenscenter den 9/5 

med föreläsare från förbundet och inbjudna från SPF och PRO. 

Föreningen  

Föreningsmedlemmar har deltagit i teckenspråkskurs anordnad av ABF och som sponsrades 

av Örebroföreningen. 

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. 

Information om att vara äldre och hörselskadad på PRO:s medlemsmöte 16/1. 

Informationsbord vid Rikstolkkonferensen i Örebro den 8-9/6. Heléne Larsson deltog för vår 

räkning i paneldebatten om TSS på konferensen. 

Informationsbord vid Hjälpmedelsdagen arrangerad av Region Örebro 22/9. 

Hörselveckan. CI-konferens i samarbete med Audiologiska kliniken och VIS i Wilandersalen 

på Universitetssjukhuset i Örebro den 21 oktober. 

 Hörseltest och information om HRF och om hjälpmedel på Örebro stadsbibliotek den 18/10. 

Medverkan med information vid Seniorfestivalen på Conventum Arena den 7/10. Ett 

evenemang som anordnas av Örebro kommun varje år. 

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

återkommande evenemang som är mycket uppskattat.  

Yttrande / skrivelser, uppvaktningar 

• Skrivelse till Örebrokompaniet ang. dålig hörmöjlighet vid Titanic-utställningen. 

• Skrivelse till Länsteatern angående tillgängligheten till teaterföreställningar. 

• Skrivelse till kommunens seniorlotsar med utvärdering av tillgängligheten vid 

Seniorfestivalen 2017. 

• Skrivelse angående undermålig akustik i Brolyckans matsal. 

• Skrivelse till politiker och skolchefer angående ”Skolmiljarden”. 

• Uppvaktning av professor Bert Danermark och professor Claes Möller i samband med 

deras pensioneringar. 
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Arbetsgrupper och intressegrupper 

Träffar med Arbetsförmedlingen och SFI för att diskutera situationen för hörselskadade 

asylsökande 27/2, 14/3, 11/4 och 22/5. 

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. 

 

Träffar med företrädare för VIS ( vuxendöva i Sverige ) och Audiologiska kliniken för att 

planera CI-konferens 21 okt. 2017. 

 

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

denna planeringsgrupp ingår representanter från alla länets HRF-föreningar. 

 

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  

Kommunala Tillgänglighetsrådet, KTR 

KTR är ett samrådsorgan till Kommunstyrelsen (KS) i frågor som gäller tillgänglighet. KTR 

består av politiskt förtroendevalda och företrädare för funktionshinderrörelsen. KTR 

sammanträder fyra gånger per år. Ärendena förbereds i en referensgrupp, KTRr, som består 

av representanter för funktionshinderföreningarna i Örebro. 

Från HRF ingår Inger Göransson i KTR och företräder där döv-/hörselskadegruppen. I KTRr 

representeras HRF av Inger Göransson, ordinarie ledamot, och Bernt Dahlén, ersättare. De 

ärenden, som tagits upp i KTRr, förbereds i HRF lokalförenings styrelse. 

Ärenden i KTR, som under 2017 gällt hörselområdet, är 

• Skrivelse till ansvarigt kommunalråd beträffande betydelsen av en god hörmiljö i 

skolan. Besked att numera ljudklass B tillämpas vid nybyggnation.  

• Skrivelse om tillgänglighet till aktiviteter och evenemang för personer med 

hörselnedsättning. Resulterat i möte med ledningen för Örebrokompaniet ( som är 

arrangör av många aktiviteter ) och skrivelse till KS. 

• Skrivelse betr avsaknaden av teleslingor i flera av kommunens Träffpunkter för äldre. 

KTR har på vårt förslag avsatt 300 tkr ur Miljonen för tillgänglighet så att alla 

Träffpunkter kan utrustas med slinga. 

• Skrivelse om att portabel teleslinga bör finnas på Rådhuset för utlåning till bl a 

föreningar. KTR har avsatt 60 tkr ur miljonen. 

• Skrivelse om att tjänsteperson med samordningsansvar för tillgänglighet bör anställas. 

Framställning till KS. 
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Samt deltagande i 

• referensgrupp för tillgänglighet i samband med byggandet av nytt vård- och 

omsorgsboende i Karlslund 

• samråd med projektledning och tillgänglighetskonsult för det planerade 

Kulturkvarteret. 

Deltagande i andra arrangemang 

• Birgitta Svensson representerar vår förening i referensgruppen för arvsfondsprojektet ” 

Dövas kulturarv” som ska spegla skollivet i Örebro under 1900-talet. 

• Deltagande i seminarium ” Långsiktig samverkan – så skapas hållbara relationer ”, om 

samverkan mellan kommunen och civilsamhället med fokus på tillgänglighet och 

bemötande. 

• Deltagande i föreläsning ” Funktionsrätt Sverige ” i Wilandersalen.  

• Deltagande i föreläsning på audionomutbildningen. Studenterna tränar på att hålla 

information för hörselskadade. 

 

Resor och andra sociala arrangemang 

Besök av HRF:s Norrköpingsförening med lunch i Wadköping den 21/5. 

Höstupptakt tillsammans med distriktet den 26/8. Besök med guidad visning på Örebro slott 

med efterföljande middag i Wadköping. 

Ålandskryssning tillsammans med Skaraborgs- och Värmlandsdistriktet 28/8 

Textad teater på Lekebergsrevyn den 29/10. 

Caféträffar för daglediga första måndagen i varje månad. 

Caféträffar för yrkesverksamma andra måndagen i varje månad. 

Naturvandring och Boule under maj månad. 

Bowling och restaurangbesök för gruppen yrkesverksamma i samarbete med distriktet. 
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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 98 medlemmar, 

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

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

har lockat många medlemmar och även caféträffarna är välbesökta.  

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. 

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 2018. 

 

 

 

Örebro den 18 mars 2018 

 

 

Birgitta Svensson  Dan Almkvist Lena Kovacs 

  

 

 

Inger Göransson  Birgitta Tell  Bernt Dahlén 

 

 

 

Robert Branting  Heléne Larsson 

 

 


