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Inledning 
År 2019 har varit ett år av förändring. Under året har distriktets kansli byggts upp och blivit en stabil 
bas, samverkan mellan distriktsstyrelse och kansli har utvecklats och verksamheten har kommit 
igång.  

Sedan mitten av december 2018 finns kansliet i nya lokaler på Skytteholmsvägen 2 i Solna. Delar av 
2019 har gått till att färdigställa, bo in sig och skapa en gemensam plats för kansli, distriktsstyrelse 
och förtroendevalda inom distriktets föreningar.  

I börjar på 2019 började distriktets nya kanslichef och en tjänsteman gick i pension kort därefter. En 
plan togs fram för hur distriktets kansli ska se ut framöver utifrån organisationens behov och de 
intressepolitiska frågor distriktet står inför. Målet var att ha ett kansli med fyra tjänstemän och att 
kansliet skulle vara fulltaligt innan 2019 års slut.  

En stor del av kansliets arbete under år 2019 har gått ut på att etablera kontakt och samarbete med 
distriktets föreningar, samverkansorganisationer och politiska aktörer som är involverade i de 
intressepolitiska frågor som berör våra medlemmar. Tid och engagemang har lagts på att göra 
noggranna prioriteringar bland organisationens olika områden. Hur stärker vi distriktet i sin helhet 
och hur blir vi en stark intressepolitisk aktör?  

Stöd till och kontakt med föreningarna har varit en central del. Utan starka föreningar med 
förtroendevalda, engagemang och kämpaglöd är det svårt att bedriva intressepolitiskt arbete som får 
genomslag. Många av våra intressepolitiska frågor hör hemma och berör på både regional och 
kommunal nivå.  

Folkbildningen kring hörselfrågor har fortsatt under året med ett antal seminarier och deltagande vid 
större evenemang.  

Distriktet har en strategisk utvecklingsplan med siktet inställt på år 2022 där målbilden för distriktet 
är att: 
”Vi är den ledande opinionsbildande aktören i Stockholms län inom hörselvårdsfrågor, inom 
ljudmiljöfrågor och inom diskriminerings- och tillgänglighetsfrågor kopplade till hörselnedsättning.” 
samt att ”Vi är en livskraftig medlemsorganisation som skapar mervärde för personer med 
hörselnedsättning.”  

Distriktets utmaningar under 2019 
I förberedelserna inför år 2019 såg distriktsstyrelsen en utmaning kopplat till organisationsutveckling 
och det intressepolitiska arbetet. Distriktets föreningar har under längre tid haft ett medlemstapp 
och det har varit svårt att upprätthålla verksamhet p.g.a. organisatoriska förändringar inom 
distriktet. Det intressepolitiska arbetet var inför 2019 inte så omfattande som de målsättningar 
distriktet hade satt upp.  

Distriktsstyrelse och kansli har under 2019 tagit sig an dessa utmaningar och skapat en stabilare 
plattform för kansliets verksamhet, stöd till föreningar och i det intressepolitiska arbetet. Idag finns 
en tydligare dialog mellan distriktet och föreningarna och mer av en gemensam intressepolitisk 
agenda. Vår intressepolitiska plattform har också blivit tydligare. Kansliet har utifrån 
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distriktsstyrelsens direktiv benat ut vilka frågor som är viktiga för organisationen och fördelat 
resurserna kring dessa. Fortsatt utveckling av vårt intressepolitiska arbete kommer att ske under år 
2020.  

Intressepolitik  

Fritt val  
Det har gått tre, respektive fyra år sedan ett flertal brister påpekades i Socialstyrelsens uppföljning av 
Fritt val och i den fördjupade uppföljning som genomfördes på uppdrag av Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. Politiken har fortfarande inte tagit sitt ansvar och justerat det system som 
inte fungerar. Resultatet av Fritt val är att den primära hörselrehabiliteringen i Stockholm nu är klart 
sämst i landet på alla mätområden i den senast årsrapporten från nationella kvalitetsregistret. 
 
I september 2019 presenterade läkemedelsverket en rapport efter att regeringen gett myndigheten i 
uppdrag att se över om nuvarande begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek 
om handel med läkemedel är ändamålsenliga. Rapporten beskriver en risk för överförskrivning av 
läkemedel på grund av andra incitament till förskrivning än medicinsk ändamålsenlighet. Rapporten 
tar också upp en risk för onödigt vårdutnyttjande.  

Inom den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län ägs en majoritet av mottagningarna av två 
multinationella koncerner som även äger hörapparattillverkare. De farhågor som läkemedelsverket 
lyft kring ägarförhållandena inom apoteksbranschen besannas inom hörselvården i Stockholms län. 
Genom fritt val-systemet har hörselmottagningarna möjlighet att förskriva just de hörapparater som 
produceras inom den egna ägarkoncernen och det är alltför ofta ekonomiska incitament, snarare än 
brukarens behov som avgör vilken hörapparat som förskrivs. Enligt en genomgång av 
mottagningarnas rekvisitionsfakturor till Region Stockholm under perioden 1 jan 2017 - 30 april 2017 
fick över 98 procent av patienterna vid Audikas mottagningar i Stockholms län hörapparater av just 
de märken som tillverkas inom ägarkoncernen. (Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL) 

Distriktet har arbetat med frågan om fritt val genom skrivelser som följts upp av möten med 
politiker, informationsspridning genom hemsida, sociala medier och informationsmaterial. Arbetet 
sker i varierande grad i samarbete med Hörselskadades Riksförbund och Funktionsrätt Stockholms 
län.  

Syn- och hörselinstruktörer 
Runt om i kommunerna inom Stockholms län försvinner tjänster för syn- och hörselinstruktörer. 
Distriktets föreningar har i omgångar träffar politiker och argumenterat för att kommunerna ska se 
vikten av syn- och hörselinstruktörens uppdrag och behålla tjänsten. Ansvarsfrågan bollas mellan 
kommun och region, där kommuner ofta menar att det är regionens ansvar och en del av 
rehabiliteringen. För oss på distriktet blir det utifrån det tydligt att det är distriktet som har det 
övergripande regionala perspektivet och behöver ta ett grepp om frågan i samarbete med våra 
föreningar.  

Under år 2019 etablerade vi en kontakt med de syn och hörselinstruktörer som är verksamma i 
Stockholms läns kommuner. Vi samlade in kunskap om syn- och hörselinstruktörernas uppdrag och 
hur variationen ser ut i olika kommuner. Vi har nu en bra grund för att fortsätta och intensifiera vårt 
arbete under år 2020 i samarbete med våra föreningar och Synskadades Riksförbund Stockholms län 
och Gotland.  
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Tolktjänsten i Stockholms län 
Genom tolksamråd och i samarbete med andra hörselorganisationer i Stockholms län har distriktet 
följt upp och bevakat tolkcentralens arbete i länet.  

I april 2019 informerade tolkcentralen om att de strikt behövde prioritera tolkbokning som 
inkommer till tolkcentralen för att kunna hålla den fastställda budgeten för 2019. Anledning var att 
tolkbeställningarna ökat markant. De nya prioriteringarna innebar bland annat att alla över 18 år 
enbart skulle ha möjlighet att få tolk maximalt en gång i veckan på sin fritid. Konsekvensen blir ett 
oacceptabelt stort utanförskap för vår målgrupp. I samverkan med bland annat Stockholms Dövas 
Förening (SDF) och Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholms län och Gotland (FSDB) påtalade vi 
situationen genom skrivelser och möten med tolkcentralen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt 
Stockholms läns sjukvårdsområde.  

Under hösten 2019 genomfördes upphandling av tolktjänst i Stockholms län. Distriktet bevakade 
tolkupphandlingen och lämnade remissvar på upphandlingens ramar och innehåll i samverkan med 
flera hörselorganisationer i Stockholms län.  

Övriga intressepolitiska frågor 
 
Hörseltest på apotek 
Under våren 2019 blev distriktet uppmärksammade på ett samarbete mellan hörselmottagningen 
Audika och Apoteket AB. Distriktet ställde sig tveksamt till det informationsmaterial som delades ut i 
samband med att Audika genomförde hörseltest på Apoteket. Materialet innehöll inte oberoende 
information kring fritt val, utan hänvisade till kontakt med Audika vid fortsatt utredning av hörsel. 
Detta väckte idén om samarbete kring hörseltest på andra apotek inom regionen. Genom ett 
samarbete ser distriktet en möjlighet att sprida neutral information om hur fritt val i Region 
Stockholm fungerar samt vad en behöver tänka på i processen kring att skaffa hörapparater. I slutet 
på 2019 inleddes samtal med Kronans apotek i hopp om fortsatta samarbete under år 2020.  

Slingkollen 
Under 2019 påbörjades distriktets slingkollsprojekt med syfte att kontrollera hörslingor i samtliga 
kommunfullmäktigesalar i länet. Bristen på hörslingor i offentliga lokaler påverkar möjligheten till 
delaktighet och på lång sikt den demokratiska processen. Inför projektet fick distriktets slingkollare 
möjlighet att delta på ett möte med Alf Lindberg från förbundet och Sören Holmberg, tekniker. Alf 
och Sören berättade om slingkollen och fräschade upp deltagarnas kunskaper. För att driva projektet 
har en styrgrupp bestående av fem slingkollare tillsatts. Projektet avrundas i mars 2020 och 
distriktsstyrelsen kommer då att fatta beslut om fortsättning utifrån projektgruppens intresse.    

Hörsel och dövenheten på Vux Huddinge 
Under hösten 2019 etablerades kontakt mellan distriktet och hörsel- och dövenheten i Huddinge 
kommun. På Vux Huddinge erbjuds undervisning i SFI, svenska som andraspråk, svenska fortsättning 
åk 7-9 med anpassad studietakt, svenskt teckenspråk och matematik upp till årskurs 9. 
Undervisningen är riktad mot elever med hörselskada eller som är döva. Vux Huddinge samlar elever 
från hela Stockholms län samt Eskilstuna och Västerås. Hörsel och dövenheten uppmärksammade 
oss på de stora svårigheter deras elevgrupp har i sin kontakt med medborgarkontoren runt om i 
kommunerna i Stockholms län. Nyanlända eller personer med svenska som andraspråk och som har 
en hörselskada är en av distriktets målgrupper. Målgruppen har stora svårigheter att tillgodogöra sig 
samhällsinformation utifrån språklig utmaning samt hörselskada.  
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Distriktet påbörjade under hösten 2019 en kontakt med medborgarkontoret i Rinkeby/Kista som 
kommer utvecklas under år 2020. Kontakt med fler medborgarkontor kommer att tas.  

Samverkan med medborgarkontoren bygger på att förmedla kunskap och verktyg för hur de kan 
bemöta målgruppen hörselskadade och döva samt hur de kan göra sin verksamhet mer tillgänglig för 
målgruppen. 

Intressepolitisk representation 
- Möte	med	Anna	Starbrink	(L)	gällande	Fritt	val	den	9	september	2019.		

Agneta	Österman	Lindquist,	Mats	Hasselgren	och	Maria	Öjmertz	representerade	
distriktet.		

- Möte	med	koalitionen,	tjänstemän	från	L,	M	och	KD,	gällande	Fritt	val	den	7	oktober	
2019.	Agneta	Österman	Lindquist	och	Maria	Öjmertz	representerade	kansliet.		

- Möte	med	Kerstin	Malmgren,	Hälso-	och	sjukvårdsförvaltningen,	gällande	nytt	
rekvisitionsbelopp,	patientavgift	och	allmän	information	om	utveckling	inom	primär	
hörselrehabilitering	i	region	Stockholm.	Mötet	hölls	den	5	december	och	Maria	Öjmertz	
samt	Karin	Vikström	representerade	distriktet.		

- Möte	med	Elisabeth	Linder	Bosson	Verksamhetschef	enligt	HSL	och	sektionschef	
Huddinge	kommun	den	12	november	2019	om	att	kommunen	tar	bort	tjänsten	som	syn-	
och	hörselinstruktör.	Maria	Öjmertz	representerade	distriktet.		

Järvaveckan  
Distriktet var på plats på Järvaveckan kl. 16:30-19.00 fredagen den 14 juni. Distriktet representerades 
av en person från kansliet, distriktsordföranden samt några hörselambassadörer. Distriktet stod i 
Funktionsrätt Stockholms läns tält, som delades med Parkinson Stockholm. Under vår tid i tältet 
delade vi ut information och samtalade med besökarna om hörsel och hur hörselvården fungerar. 
Det fanns även möjlighet för besökarna att göra ett quiz om hörsel.  

Agneta Österman Lindquist, distriktsordförande, kollade även huruvida det fanns hörslinga och om 
den i så fall fungerade i samtliga föreläsningstält.  

Kunskap 

Material  
Under 2019 har distriktet bland annat tagit fram en folder med information om vårdvalet. Denna 
togs även fram i en lättläst version. Distriktet har även tagit fram flyers till 10 föreningar med 
information om föreningarna. Liknande flyers har tagits fram till distriktet. Under 2019 trycktes även 
en mindre upplaga av den senaste rapporten om hörselvården i Stockholms län upp.  

Hemsida 
Under 2019 har det skett en genomgång av informationen på hemsidan, som därefter uppdaterats 
vid behov. Vi har sett över vilka ämnesområden som är viktiga att lyfta på hemsidan vilket har 
resulterat i att några sidor har plockats bort och flera har lagts till.  
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Sociala medier  
Under 2019 har distriktets Facebooksida använts mer regelbundet. Där postas inlägg om distriktets 
kommande och genomförda aktiviteter, samt information och nyheter som har koppling till 
distriktets verksamhetsområde. På Facebooksidan hänvisas ofta till information på distriktets 
hemsida. 

Medlemsutskick 
Arbetet med medlemskommunikationen har fått något av en nystart under slutet av 2019. Ett 
medlemsutskick per post gjordes i december och ytterligare ett producerades under 2019 och gick ut 
i början av 2020. Distriktet har även startat upp ett mailutskick under slutet av 2019 som kommer att 
gå ut till medlemmarna cirka varannan månad. 

Föreläsning 
Den 19 juni 2019 genomfördes en föreläsning om delaktighet, hörsel och de utmaningar en 
hörselskada innebär. Föreläsningen hölls av Åsa Skagerstrand, forskare inom handikappvetenskap på 
Örebro universitet. Föreläsningen var öppen för allmänheten och särskild inbjudan gick till distriktets 
medlemmar och föreningar.  

För distriktet är föreläsningsverksamheten en viktig del i att öka kunskapen kring att ha en 
hörselskada.  

Utbildning 
Den 18 oktober 2019 genomfördes utbildningen Ett hörselsmart HRF. Förbundet stod för 
genomförandet och tanken var att ge aktiva inom vår organisation verktyg och diskussion kring 
hörseltillgänglighet inom vår egen organisation. Kursen lockade till sig representanter från 
föreningarna samt enskilda medlemmar.  

För att öka kunskapen i organisationen skickar distriktet representanter till lämpliga utbildningar. I 
november 2019 erbjöd Hörselskadades Riksförbund kursen Morgondagens HRF-ledare, utbildningens 
innehåll bestod av medlemsvärvning, medlemsvård och att stimulera till engagemang. Britt Edoff, 
vice ordförande i distriktsstyrelsen deltog som representant för distriktet.  

Mässor 
Seniordagen i Kungsträdgården tisdagen den 7 maj 2019. Distriktet var på plats med ett gäng 
hörselambassadörer som gjorde hörseltest, pratade hörsel och spred information om en kommande 
föreläsning med Åsa Skagerstrand.  

Mässan Döv och hörsel, tisdagen den 1 oktober 2019. En mässa för barn och unga som arrangerades 
av ett antal organisationer och Habiliteringen. Mässans fokus var på fritidsaktiviteter för barn och 
unga och möjligheten att engagera sig i organisationerna. Alla organisationer samt habiliteringen var 
på plats för att informera om sin verksamhet. 

Hörselambassadörer 
Inom distriktet har en grupp aktiva medlemmar vuxit fram, dessa har visat särskilt intresse för att 
vara ute och representera, föreläsa och göra hörseltest. Medlemmarna är aktiva i föreningar eller har 
valt att vara aktiv endast på distriktsnivå. De fungerar ofta som ett stöd även till föreningarna genom 
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att hoppa in och vara med på föreningarnas representation på mässor och göra hörseltest när det är 
svårt att få ihop tillräckligt med folk.   

Samverkan  
Under år 2019 inledde och utvecklade distriktet flera samarbeten. Vi ser samverkan som en bas i vårt 
intressepolitiska arbete och att vi tillsammans med andra organisationer kan bli starkare och 
synligare.  

Funktionsrätt i Stockholms län  
Distriktet är medlemmar i Funktionsrätt Stockholms län. Där möter vi flera andra 
intresseorganisationer inom funktionshinderområdet. I vårt arbete väger vi alltid in hur vi kan 
samverka kring intressepolitiska frågor med andra medlemsorganisationer inom Funktionsrätt.  

Under året har distriktet varit representerat i ett flertal sammanhang arrangerade av Funktionsrätt  
Stockholms län:  

• Revisorssuppleant	i	Funktionsrätt	Stockholms	län	–	Agneta	Österman	Lindquist	
• Ordförandestämma	kontinuerligt	under	året	Funktionsrätt	Stockholms	län	–	Agneta	

Österman	Lindquist	
• Representation	på	Funktionsrätt	Stockholms	läns	årsmöte	2019	–	Agneta	Österman	

Lindquist.		
• Ordinarie	ledamot	i	Funktionsrätt	Stockholms	läns	styrelse	–	Bernd	Priemer.		

ABF 
Distriktet har kontinuerlig kontakt med ABF för samverkan kring kurser och föreläsningar. Distriktet 
deltar även på dialogmöten med ABF, tillsammans med andra funktionshinderorganisationer. På 
dessa har funktionshinderorganisationerna möjlighet att ge kommentarer på hur ABF:s verksamhet 
kan blir mer tillgänglig, samt önskemål kring kursutbud. Gruppen har en representant i ABF:s 
styrelse.  

Mottagning hörselrehabilitering Rosenlund  
God och kontinuerlig samverkan med hörselrehabiliteringen på Rosenlund är prioriterat hos 
distriktet. Kontakt med ledning, hörselpedagoger och audionomer tas kontinuerligt för utbyte av 
information och stöttning inom våra respektive arbetsområden. Distriktets verksamhet är ett viktigt 
komplement till hörselrehabiliteringens uppdrag.  

Mottagning barnhörselhabilitering Rosenlund  
Genom samverkansmöten och kontakt med ledning, hörselpedagoger och audionomer på 
barnhörselhabiliteringen upprätthåller vi en god och kontinuerlig samverkan. Barn och unga är en 
viktig del även i distriktets målgrupp utifrån att det är då, i unga år, som hörselresan ofta påbörjas. 
Att få ett bra bemötande, rätt kunskap och stöd redan då är nödvändigt för personer med 
hörselskada.  
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Hörselorganisationer  
Distriktet har ett nära samarbete med Stockholms Dövas förening (SDF), Förbundet Sveriges 
Dövblinda Stockholm och Gotland (FSDB) samt Döva och hörselskadade barn med familjer (DHB 
Östra). Samtliga organisationer ser värdet i att samverka kring gemensamma frågor. 

Synskadades Riksförbund Stockholm och Gotlands län 
Tillgång till syn- och hörselinstruktörer är en fråga distriktet och SRF Stockholm och Gotlands län har 
gemensamt. Genom samverkan i frågan har vi möjlighet att möta frågan med mer kunskap och fler 
perspektiv. Under år 2020 kommer det gemensamma arbetet med syn- och hörselinstruktörer att 
fortsätta.  

Pensionärsorganisationerna - PRO och SPF 
Flera av våra föreningar har en nära samverkan med PRO och SPF. Distriktet har i sin tur tagit initiativ 
till samverkan med pensionärsorganisationernas distriktsorganisationer genom förslag på att 
arrangera gemensamma föreläsningar inom ämnet hörsel. Distriktet har flera gemensamma nämnare 
med pensionärsorganisationerna och ser dem som potentiella samarbetspartners i flera 
intressepolitiska frågor.  

Unga Hörselskadade i Stockholm och Gotland – UHiS 
UHiS driver verksamhet för barn och unga med hörselskada mellan 0-30 år. Distriktet har länge haft 
en nära samverkan med UHiS kring verksamhet och intressepolitiska frågor. Distriktet stöttar UHiS 
med ett årligt intressepolitiskt bidrag utifrån den plan de sätter upp och därefter redovisar till 
distriktet. Utöver det ger distriktet ett årligt stöd kopplat till UHiS redovisnings- och 
revisionskostnader. Syftet med stöd till UHiS är att skapa förutsättningar för deras verksamhet. De 
ska ha möjlighet att lägga tid och resurser på att arbeta för en bättre livssituation för barn och unga 
med hörselskada, intressepolitiskt och genom att stärka den enskilda individen.  

Representation i samråd 
Under året har representanter från distriktet deltagit i olika samråd.  

Funktionsrätt i Stockholms län  
Genom Funktionsrätt i Stockholms län har vi deltagit i följande samråd:  

- Samrådet	för	tillgänglig	kultur,	Kulturförvaltningen	
Agneta	Österman	Lindquist	

- Samrådet	för	Regionstyrelsen.	
Agneta	Österman	Lindquist,	invald	i	slutet	av	år	2019.		

Tolkcentralens samråd  
Tolkcentralen kallar två gånger per år till samråd och samtal kring frågor som rör tolktjänsten och 
tolkcentralens arbete. Från distriktet har Maria Öjmertz, Agneta Österman Lindquist och Hans 
Moberg deltagit under året.   

Samverkansmöte hörselhabiliteringen Barn och ungdom, Rosenlunds sjukhus 
Karin Vikström, kommunikatör har deltagit på 2 möten. 
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Ledningsgruppen för flödesområdet Enheten för öron, näsa och halssjukdomar.  
Britt Edoff är patientrepresentant. 

Övrig representation 
• Agneta	Österman	Lindquist	och	Lars	Lindberg	från	distriktsstyrelsen	träffade	Regionens	

bidragsgrupp	för	att	presentera	vår	organisation	och	verksamhet,	våren	2019.		
• Agneta	Österman	Lindquist	samt	kansliet	har	deltagit	på	möte	med	HRF	Uppsala	distrikt	

samt	Wiks	Folkhögskola	hösten	2019	för	diskussion	om	samverkan	kring	kurs	i	tecken	
som	stöd	under	2020.		

• Britt	Edoff	deltog	på	forskningsdag	den	28	mars	tillsammans	teamet	för	Cochlea	
Implantat	(CI)	i	Region	Stockholm.		

• Britt	Edoff	samt	representanter	från	distriktkansliet	deltog	på	utbildning-	och	
informationsdag	om	Cochlea	implantat	(CI)	på	Karolinska	Universitetssjukhuset	den	28	
november.	Dagen	var	öppen	för	profession	inom	vården,	intresseorganisationer	och	CI-
användare.		

• Bernd	Priemer	deltog	i	seminariet	Så	lyckas	du	med	argumentationen	den	17	september.	
Seminariet	arrangerades	av	Hörselskadades	Riksförbund.	Seminariet	innehöll	bland	
annat	argumentationsträning	inom	det	intressepolitiska	området.		

Organisation  

Föreningar 
Inom distriktet finns två typer av föreningskonstellationer, föreningar som täcker en eller flera 
kommuner samt länsövergripande intresseföreningar som utgår från ett intresseområde. Under år 
2019 har föreningarna haft möjlighet att söka projektstöd från distriktet vid två tillfällen. 
Projektstödet gör det möjligt för föreningarna att på olika vis utveckla sin verksamhet genom 
föreläsningar, material de kan behöva för sitt intressepolitiska arbete eller för att synas och lyfta våra 
frågor på mässor och sammankomster i sina kommuner. Att stötta föreningarna utifrån deras behov 
har varit en prioriterad fråga under 2019. Trygga föreningar, i vilka vi ser och stimulerar det 
engagemang och de idéer som finns är avgörande för att få ett starkt distrikt som gemensamt med 
föreningarna kan driva vårt intressepolitiska arbete framåt.  

Stöd har också givits vid olika föreningsevenemang då distriktet bidragit med resurser i form av 
kampanjutrustning och personal. 

Arbetsgrupper för vilande föreningar. 
Det finns två arbetsgrupper för vilande föreningar. Arbetsgruppernas uppdrag är att se över 
möjligheten att återaktivera föreningarna. En förening får vara vilande i högst två år. 

Hörselskadades förening i Lidingö blev vilande 2017 och i arbetsgruppen ingick förutom Britt 
Edoff från distriktsstyrelsen också Gunnel Wingbro och Marie Karlbom från HRF Lidingö samt Ulla 
Sand från kansliet. Föreningen lades ner på årsmötet i mars 2019.   

Menièreföreningen i Stockholms län blev vilande under 2018 och i arbetsgruppen ingår 
förutom Britt Edoff från distriktsstyrelsen också Yvonne Olsen och Karin Henning från HRF 
Menièreföreningen, samt Ingalill Björkstrand från kansliet. 
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Hörselskadades förening i Huddinge blev vilande 2019 och i arbetsgruppen ingår Bernd 
Priemer från distriktsstyrelsen och Ingalill Björkstrand från kansliet. En träff med tidigare styrelse i 
HRF Huddinge hölls under år 2019 för att diskutera och se över möjligheten att återaktivera 
föreningen med en ny styrelse.  

Under hösten arrangerades en träff för HRF Huddinges medlemmar i syfte att hålla verksamheten 
levande samt en träff med den tidigare styrelsen som avgick när föreningen blev vilande och 
föreningens dåvarande föreningsrevisor.  

Distriktsstyrelsen 
 
Distriktsstyrelsens möten 
Under 2019 har distriktsstyrelsen sammanträtt vid åtta tillfällen: 

• 30 januari 
• 6 mars 
• 3 april 
• 24 april 
• 15 maj 
• 12 juni 
• 28 augusti 
• 25 september 
• 30 oktober 
• 11 december 

	

Styrelsens processdagar  
Den 2-3 juni höll distriktsstyrelsen processdagar tillsammans med kansliet. Syftet var att utveckla 
samarbete och arbetssätt inför det kommande året. År 2019 sågs också lite som en nystart med nytt 
kansli och nya samarbeten. Under processdagarna tittade kansli och styrelse bakåt för att bli 
medvetna om de processer distriktet har gått igenom över tid, sammanfattade och planerade för 
framtiden.  

Val av distriktsstyrelse 2019 
Årsmötet beslutade utifrån valberedningens förslag om en distriktsstyrelse på nio (9) medlemmar. 
Distriktsstyrelsen består från årsmötet 2019 av:  

Agneta Österman Lindquist, ordförande (omval på 2 år) 

Mats Hasselgren, kassör (vald t.o.m. 2020) 

Britt Edoff (omval på 2 år)  

Peter Falkegård (vald t.o.m. 2020) 

Joakim Hermansson (vald t.o.m. 2020) 

Jan Lamby (omval på 2 år) 

Lars Lindberg (vald t.o.m. 2020) 

Hanna Mullis (omval på 2 år) 

Bernd Priemer (omval på 2 år) 
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På årsmötet 2019-04-24 beslutades om fördelning av arvoden. Tre personer i distriktsstyrelsen har 
årsarvoden och resterande i styrelsen har ett mötesarvode. De med årsarvode ska inte ha 
mötesarvode. Mötesarvodet är 1000 kronor per styrelsemöte. 

Årsarvode 
Årsarvodet betalas ut månatligen. Detta gäller för perioden t.o.m. april 2020 

Ordförande 2,5 prisbasbelopp  Agneta Österman Lindquist 

Vice ordförande 1,0 prisbasbelopp  Britt Edoff, valdes som vice ordförande på styrelsemöte i 
juni 2019 

Kassör 1,0 prisbasbelopp   Mats Hasselgren 

Revisorer 
Vid årsmötet valdes: 

PWC (omval) 

Lars Lindén, förtroendevald revisor (omval) 

Clas Viotti, ersättare för förtroendevald revisor (omval) 

Valberedning 
Vid årsmötet valdes tre personer till valberedningen: 

Hans Moberg, sammankallande 

Niklas Wikman  

Britt-Marie Åhman 

Kansli 
Maria Öjmertz, kanslichef från 2019-02-25 

Ulla Sand, tillförordnad kanslichef 2018-10-01 – 2019-03-29 

Ingalill Björkstrand, organisationssekreterare från 2019-08-12 

Karin Vikström, kommunikatör  

Distriktets möten 
 
Vårupptakten 
Den 12 februari samlades föreningarnas representanter för information och utbyte av idéer och 
erfarenheter. Under mötet fick distriktet besök av Johan Kovaniemi, ny enhetschef för medlem och 
organisation på riksförbundet. Johan föreläste kring medlemsutveckling och tog upp strategier om 
hur HRF kan arbeta med frågan  

Vårupptakten är också ett tillfälle då distriktet informerar om sin verksamhet och föreningarna har 
möjlighet att dela information om sin.  
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Årsmöte 
Den 24 april hade distriktet årsmöte. Årsmötet öppnades av distriktsordförande Agneta Österman 
Lindquist. Maria Öjmertz, ny kanslichef, fick tillfälle att presentera sig själva. Därefter delade 
distriktsstyrelsen ut ett förtjänsttecken i silver till Inga Hägerbring för hennes insats med 
mentorprojektet i Hörselskadades förening i Järfälla – Upplands Bro . Föreningen erbjuder sina 
medlemmar en mentor som följer med till hörselmottagningen vid hörapparatutprovning. Allt för 
ofta uppmanas personer att köpa onödigt dyra hörapparater. Det stöd som HRF Järfälla – Upplands 
Bro erbjuder sina medlemmar har stort värde för varje enskild medlem.  

Därefter inleddes årsmötet, Sune Wadenheim valdes till årsmötesordförande. Två viktiga motioner 
inkom till årsmötet, båda röstades igenom och handlade om distriktet ska verka för att samtliga 
medlemmar inom distriktet ska få möjlighet att lära sig tecken som stöd (TSS).  

Höstupptakt och distriktet 50 år 
Den 8 september bjöd distriktet in föreningarna till höstupptakt samt firande av 50 årsjubileum. 
Dagen inleddes av ordförande Agneta Österman Lindquist som sammanfattade höjdpunkter från 
distriktets 50 år.  

Till höstupptakten bjöd distriktet in Henrik Smeds, patientflödeschef för öron, hörsel och balans på 
Karolinska Universitetssjukhuset. Henrik gav deltagarna en inblick i de organisationsförändringar som 
pågår på Karolinska.   

Distriktsmöte 
Den 16 november höll distriktet ett kortare distriktsmöte där föreningsrepresentanter samlades för 
att diskutera och besluta om distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2020. 

Slutord 
Under år 2019 har ny energi infunnit sig i distriktets arbete. Då stora organisatoriska förändringar 
skett inför år 2019 så har stor del av verksamheten, den samverkan som finns och vårt 
intressepolitiska arbete fått en nystart.  Vi arbetar för att vara starka, synliga och hörselsmarta både i 
vår verksamhet med den enskilda individen och i vårt intressepolitiska arbete.  

Distriktsstyrelsen ser nu fram emot år 2020.  

Stockholm den 1 april 2020 

Distriktsstyrelsen, bestående av:  
Agneta Österman Lindquist   
Britt Edoff   
Mats Hasselgren 
Peter Falkegård   
Joakim Hermansson  
Jan Lamby 
Lars Lindberg    
Hanna Mullis   
Bernd Priemer 
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