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Inledning 

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

2019. 

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 2019 haft följande sammansättning: 

Ordförande Birgitta Svensson  vald t o m 2020 

Sekreterare Lena Kovacs   vald t o m 2019 

Kassör Dan Almkvist   vald t o m 2019 

Ledamot Birgitta Tell   vald t o m 2019 

Ledamot Inger Göransson   vald t o m 2020 

Ledamot Bernt Dahlén   vald t o m 2019 

Ledamot Robert Branting   vald t o m 2020 

Ledamot Heléne Larsson   vald t o m 2019 

Adjungerad ledamot Håkan Bergkvist. 

Revisorer 

Jonas Olsson och Lilian Vikström 

Valberedning 

Sif Bjarnason och Kristina Nilsson 

Medlemmar 

Medlemsantal vid årets början: 235 

Medlemsantal vid årets slut: 254 

Antal nya medlemmar under året: 33 

Ekonomi 

Ekonomisk redovisning; se särskild bilaga 

Anslag 

Kommunalt bidrag föregående år: 10.260 kr 

Kommunalt bidrag detta år: 10.500 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 

Årsmöte 16/3 på Centrumgården. 

Träff för nya medlemmar på Föreningarnas hus den 26/3. 

Föreningens 80-årsjubileum den 21/9 på Restaurang Svampen. 

Medlemsmöte den 1/10 angående motioner till HRF:s kongress i maj. 

Höstmöte/julfest den 7/12 på Hotel Livin. 

Caféträffar en gång i månaden för daglediga. 

Caféträffar och bowling en gång i månaden för yrkesverksamma. 

  

Studier och kurser 

Bokcirkel i samarbete med ABF ” I Maria Langs fotspår ” inför höstupptaktens rundvandring 

i Nora. 

Medlemsträff 26/3 för nya medlemmar med föreläsning ”Hur man klarar kommunikation i 

svårare miljö” med Med.dr. Åsa Skagerstrand. 

En utbildningsdag för yrkesverksamma medlemmar anordnades den 18/5 i samarbete med 

distriktet. Föreläsare från förbundet och från Örebro Universitet. Sarah Granberg berättade om 

sin forskning ” Friskfaktorer i arbetslivet ”. 

Audionomutbildningen inbjöd till seminarium den 14/11 då man firade 50-årsjubileum och 

samtidigt presenterade olika forskningsarbeten. 

Birgitta Svensson deltog i förbundsseminariet om bl a argumentationsteknik den 17/9. 

Lena Kovacs deltog i förbundets Hörselvårdsseminarium i Kista den 4/12. 

 

Stipendium 

Föreningens stipendium för 2019 tilldelades Jenny Scott för deltagande i kursen ” Barn i 

balans”. 

 

Utåtriktad information 

Informationsbord vid seniormässa i Lindesberg den 2/10. 

Medverkan med information vid Seniorfestivalen på Conventum Arena den 5/10. 

Hörselskadades dag på Stadsbiblioteket med hörseltest och information den 19/10. 

Medverkan vid informationsdag om syn/hörsel på Ängens vårdcentral den 7/2. 

Tillsammans med distriktet genomfördes den 18 november en demonstration framför 

Rådhuset i Örebro med anledning av Region Örebros förslag att kräva abonnemangsavgift för 

hörapparat och andra hjälpmedel. 
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Yttrande / skrivelser, uppvaktningar 

Skrivelser angående hörbarhet på Örebro läns teater. 

Till länsmusikens ordförande och dess konstnärlige ledare skickades i mars en skrivelse 

angående hörbarheten vid föreställningar på Konserthuset. 

En insändare till Nerikes Allehanda ang. Slingkollen publicerades i februari. 

En utvärdering av verksamheten på Föreningarnas hus besvarades under maj månad. 

I augusti skickades en skrivelse med synpunkter på revideringen av överenskommelsen om 

samverkan mellan Örebro kommun och det civila samhället. 

I december lämnade vår förening ett remissvar på Örebro kommuns hållbarhetsprogram. 

 

Arbetsgrupper och intressegrupper 

Regelbundna träffar och erfarenhetsutbyte med kommunens hörselinstruktörer. 

Föreningen har en arbetsgrupp som ska utföra slingkollar. Vi deltar även i möten med 

distriktets slingkolls-grupp. 

 

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. 

 

Träff med länsbildningskonsulent för att påbörja en översyn av tillgängligheten och 

hörbarheten hos länets studieförbund. 

Tillsammans med distriktet deltog vi i ett DUST-möte i Katrineholm den 16/5. DUST är en 

samverkansgrupp med HRF-representanter från Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och 

Örebro län. 

 

Representation och samrådsgrupper  

Kommunala Tillgänglighetsrådet, KTR 

KTR kan se tillbaka på ett aktivt år – inte minst då det gäller frågor om hörsel. 

Sedan flera år har Örebro kommun ett avtal med Audiologiska kliniken om översyn och 

installation av hörslingor i kommunens lokaler. Under året har en heltäckande inventering 

gjorts av ljudsystem och hörteknik i kommunens vård – och omsorgsboenden och 

trygghetsboenden. Med ekonomiskt stöd från KTR har installation av hörslingor påbörjats där 

behov funnits. En liknande genomgång har genomförts i kommunens träffpunkter, 

frivilligcentraler för äldre och dagrehab. Här har i 13 lokaler hörslingor monterats, också här 

delvis finansierade av KTR. 

Finansierad av KTR har ytterligare en guideväska kunnat inköpas med placering på 

biblioteket för utlåning till föreningar m fl. 

Under 2019 har KTR bildat en ritningsgranskningsgrupp med företrädare från 

funktionshinderrörelsen och där med representation från HRF. Gruppens uppdrag är att, 

tillsammans med kommunens lokalförsörjningsenhet, granska byggnation ur 

tillgänglighetsperspektiv. 
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KTR har en referensgrupp, KTRr, som planerar och förbereder KTR:s sammanträden. I KTRr 

representeras HRF av Inger Göransson och Bernt Dahlén. Inger Göransson ingår också i 

KTR:s arbetsutskott. 

 

Deltagande i andra arrangemang 

Dialogmöte med Örebro kommun och ideella organisationer på Föreningarnas hus den 20/3. 

Örebro föreningsråds årsmöte den 13/3. 

Möte angående samverkan mellan kommunen och det civila samhället på Föreningarnas hus 

den 4/12. 

Implantatföretaget MED El:s informationsmöte om Cochlea implantat och hjälpmedel på 

Restaurang Svampen den 5/10. 

 

Resor och andra sociala arrangemang 

Den 15 maj anordnade HRF Sydnärke en guidad visning av Askersunds nya skol- och 

konsertbyggnad, Sjöängen. Efter visningen följde middag på en restaurang i hamnen. 

Vårutflykt den 2 juni vid Oset och Rynningeviken. 

Vårvandring på Bergslagsleden med distriktets yrkesverksamma medlemmar. 

Höstupptakt i Nora tillsammans med distriktet den 7 september. Guidad rundvandring i  

”Maria Langs fotspår”. Lunch på Nora Stadshotell. 

Örebroföreningen firade 80 år med jubileumsmiddag och underhållning på Restaurang 

Svampen den 21 september. 

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. 

 

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 135 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. 
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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 2020. 

 

 

 

 

 

Örebro den 14 mars 2020 

 

 

Birgitta Svensson  Dan Almkvist Lena Kovacs 

  

 

 

Inger Göransson  Birgitta Tell  Bernt Dahlén 

 

 

 

Robert Branting  Heléne Larsson 

 

 

 

 


