
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2018 



 2 

Inledning 

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

2018. 

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 2018 haft följande sammansättning: 

Ordförande Birgitta Svensson  vald t o m 2018 

Sekreterare Lena Kovacs   vald t o m 2019 

Kassör Dan Almkvist   vald t o m 2018 

Ledamot Birgitta Tell   vald t o m 2018 

Ledamot Inger Göransson   vald t o m 2018 

Ledamot Bernt Dahlén   vald t o m 2019 

Ledamot Robert Branting   vald t o m 2018 

Ledamot Heléne Larsson   vald t o m 2019 

Adjungerad ledamot Håkan Bergkvist. 

Revisorer 

Jonas Olsson och Lilian Vikström 

Valberedning 

Styrelsen 

Medlemmar 

Medlemsantal vid årets början: 212 

Medlemsantal vid årets slut: 235 

Antal nya medlemmar under året: 33 

Ekonomi 

Ekonomisk redovisning; se särskild bilaga 

Anslag 

Kommunalt bidrag föregående år: 10.260 kr 

Kommunalt bidrag detta år: 10.260 kr 

Styrelsemöten 

Antal protokollförda sammanträden: 9  

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 5/3 på Föreningarnas hus. 

Årsmöte 17/3 på Centrumgården. 

Information från Cochlear på temat ” När hörapparaten inte räcker till ” 22/3. 

Information om TERA – textade mobilsamtal 20/9 

Höstmöte/julfest med program ” Skebäck förr och nu ” 8/12 

Caféträffar en gång i månaden för daglediga. 

Caféträffar och bowling en gång i månaden för yrkesverksamma. 

  

Studier och kurser 

Förbundet 

Birgitta Svensson deltog i förbundets Hörselvårdsseminarium i Kista 5/12. 

Sju deltagare från vår förening deltog i förbundets utbildning om ” Slingkoll ” 27/1. 

Distriktet 

”Mindfulness-kurs” med Johanna Kagerup för yrkesverksamma i samarbete med ABF.  

 

Utåtriktad information 

Aktiviteter i samband med valrörelsen. 

Påskkaffe på Audiologiska kliniken 28/3. 

Medverkan med information vid Seniorfestivalen på Conventum Arena den 6/10. 

Hörselskadades dag på Stadsbiblioteket med hörseltest och information. Föreläsning av Åsa 

Skagerstrand 20/10. 

Informationsbord vid Hjälpmedelsdagen arrangerad av Region Örebro 21/9. 

Informationsbord vid Åsa Skagerstrands föreläsning i Wilandersalen på USÖ 6/11 

Luciakaffe på Audiologiska kliniken 11/12.  

 

Yttrande / skrivelser, uppvaktningar 

Skrivelser angående hörbarhet på Örebro läns teater samt uppvaktning hos regiondirektör 

Rickard Simonsson. 

Insändare i samband med valrörelsen. 

Brev till politiska partier inför valet. 

Synpunkter inför revideringen av kommunens kulturplan. 
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Arbetsgrupper och intressegrupper 

 

Arbetsgrupp angående hörbarhet på Örebro läns teater. 

Regelbundna träffar och erfarenhetsutbyte med kommunens hörselinstruktörer. 

Arbetsgrupp som ska utföra slingkollar. 

 

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

denna planeringsgrupp ingår representanter från alla länets HRF-föreningar. Från 

Örebroföreningen deltar Robert Branting. 

 

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 har Inger Göransson ingått i tillgänglighetsrådet och även i dess arbetsutskott. I den 

referensgrupp, KTRr, som förbereder ärenden i KTR har också Bernt Dahlén ingått från HRF. 

Sedan några år har ledamöterna i KTR kunnat glädja sig åt ett ökande intresse för frågorna om 

tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Från 2018 har KTR fått 

tjänstemannastöd genom en person på deltid från vardera Kommunstyrelseförvaltningen och 

Tekniska förvaltningen. Arbetet med en handlingsplan för funktionsrätt har påbörjats. 

På hörselområdet har KTR medverkat till att teleslingor har installerats på bland annat vård- 

och omsorgsboendet Trädgårdarna och i flera frivilligcentraler. 
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Deltagande i andra arrangemang 

Deltagande i seminarium ” Tillgänglighet i det offentliga rummet ” arrangerat av Örebro 

föreningsråd med inbjudna politiker. 

Medverkat vid examensarbete på audionomutbildningen vid Örebro 

Universitet.(Kommunikation i parförhållanden där den ena är hörande och den andra 

hörselskadad). 

 

 

 

Resor och andra sociala arrangemang 

Båtresa med Birka till Åland tillsammans med HRF-styrelserna i länet 7-8/5. 

Cafébesök på ”Tant Grön ” i Vintrosa tillsammans med HRF Sydnärke 23/5. 

Höstupptakt tillsammans med distriktet den 1/9. Besök på Skoindustrimuséet i Kumla och 

lunch på Kumla Sjöpark. 

 

Deltagande i föreläsning som anordnades den 18/8 av VIS ( vuxendöva i Sverige ) i Nora. 

Bjarne Sundström och Bo Andersson berättade om en bok de skrivit tillsammans ” Hört och 

ohört ”. 

Teaterresa till Peter Flacks revy i Brevens Bruk tillsammans med övriga länsföreningar 12/10. 

Caféträffar för daglediga första måndagen i varje månad. 

Caféträffar för yrkesverksamma andra måndagen i varje 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 118 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 2019. 

 

 

 

Örebro den 16 mars 2019 

 

 

Birgitta Svensson  Dan Almkvist Lena Kovacs 

  

 

 

Inger Göransson  Birgitta Tell  Bernt Dahlén 

 

 

 

Robert Branting  Heléne Larsson 

 

 

 

 


