
Presentationer av kandidater årsmöte 2021 
 
De som kandiderar till distriktsstyrelsen 2021 har inför årsmötet fått besvara ett antal 
frågor, för att föreningarnas ombud ska få en tydligare bild av kandidaterna. 
 
De frågor som kandidaterna besvarat är följande: 

• Berätta kort om dig själv 
• Vilken är din bakgrund inom hörselfrågor? 
• Vad tror du att du kan tillföra till distriktsstyrelsen? 
• Vad har du för vision för distriktet under de kommande två åren? 

 
Svaren har lämnats in skriftligt och följer nedan. 
 

Kandidaternas svar 
 

Marie Meijer 

Marie Meijer, 55 plus och bor i Bålsta. Studerar specialpedagogik för tillfället. Fick mina 
hörapparater när jag var 4 år. Har alltid varit intresserad av bardomshörselskadades 
situation och arbetat med döva och hörselskadade barn i 30 år.  

Sedan 2003 har jag kommit I kontakt med IF - intellektuell funktionsnedsättning.  

Jag vill se möjligheter snarare än begränsningar för Hörselskadades villkor i samhället. 
Status kring hörselskadade kan bli bättre. Jag tror att jag kan bidra med nya infallsvinklar 
i stort och smått och kommer att bevaka hörselskadades rättigheter.  

 

Cecilia Strandell 

Jag heter Cecilia Strandell, jag är 56 år och bor i Björkhagen. Jag utbildar mig till 
undersköterska efter 20 år som ekonom, jag har tröttnat på att sitta framför en dator och 
vill arbeta med människor igen som jag har arbetat med tidigare. 	

Jag är hörselskadad sen 25 år tillbaka. Jag har hörapparater sen dess och diverse 
hjälpmedel genom arbetsförmedlingen när jag jobbade. Min bakgrund inom hörselfrågor 
är att jag har arbetat på Förbundet Sveriges dövblinda och även på Omnitor. På båda 
dessa ställen var det olika grader av hörselskador. 	

Min mamma som är 93 år och min ena brors fru är båda hörselskadade och använder 
hörapparater och hjälpmedel. 	

Jag har gått 15 veckor på Wiks folkhögskola på TSS kurs, 3 veckor per år i 5 år. Jag har 
även gått rehabilitering på Rosenlund och hos en hörselpedagog där. 	

Det jag vill jobba för är att alla ska ha rätt till diverse hörhjälpmedel utefter det personliga 
behovet och inte bara när man arbetar via arbetsförmedlingen. Jag är också intresserad av 
att det ska bli lättare att få ersättning från försäkringskassan för så kallad 
merkostnadsersättning, idag verkar det vara en omöjlighet p.g.a beloppet är så högt, jag 
har själv fått avslag därifrån. 	



Jag vill vara delaktig i att få bort Fritt val, det är inte bra med alla privata aktörer som ska 
tjäna så mycket pengar som det bara är möjligt och helt enkelt lurar på oss vad dom tjänar 
mest pengar på, inte vad som är bäst för oss. Det är en riktigt djungel och det är jättesvårt 
som vanligt människa att begripa sig på alla turer och vad som gäller, det vill jag hjälpa 
till med att ändra på. 	

Jag har mycket att lära mig när det gäller styrelsearbete i HRF och HRFs arbete överlag 
men jag hoppas jag kan tillföra intresse och engagemang för diverse hörselfrågor. 	

 

Britt Edoff 

Jag är 65 år och pensionär sedan sommaren 2020. Uppvuxen och boende i Nykvarn 
tillsammans med min man. 

Försämrad hörsel sedan övre tonåren. Fick menières vi 35 års ålder, vilket ledde till total 
dövhet strax efter 40. År 2000 fick jag mitt första CI och 2014 ett andra. 

Engagerades i CI-föreningens styrelse 2001 och haft förtroende som ordförande sedan 
2012. Varit ledamot i distriktsstyrelsen sedan 2015. 

Min syn på att ”olikheter är en styrka” - som jag har med mig efter att ha varit chef och 
ledare i yrkeslivet under 30 år - tror jag är viktigt att fånga upp i en allt snabbare 
utveckling i samhällets alla avseenden. Det är viktigt att möta varandra och andra utifrån 
var vi står.  

Med allt fler möjligheter att kommunicera och ta till oss kunskap också på distans, så 
kommer det att vara ett effektivt kompletterande verktyg i utbytet mellan alla parter i 
distriktet. I en snabbt föränderlig värld, är det viktigt att ha förmåga att över tid kunna 
anpassa verksamheten efter möjligheter. 

 

Agneta Österman Lindquist  

Jag är född 1957, min hörselskada tog fart i tonåren och blev svårare med tiden. År 2002 
fick jag cochleaimplantat efter ett antal år som socialt döv, helt beroende av läppavläsning. 
Jag har bott på Möja i Stockholms skärgård som åretruntboende i många år, men flyttar 
till fastlandet och Nacka under våren 2021. Jag är gift för andra gången, har två vuxna 
söner och fem underbara barnbarn i åldrarna 5-10 år. 

Jag blir deltidspensionär under året, frilansar numera som copywriter och har en del 
mindre sidouppdrag också som varierar över tid. Är utbildad IT-pedagog och har tidigare 
arbetat med att skriva dataläromedel och som datalärare främst på distans men även 
klassrum. Jag är mycket engagerad i HRF och har varit det ända sedan 2003, först som 
medlem, därefter föreningsordförande (CI-föreningen) sedan som distriktsordförande 
2010-2016 då jag tog en paus för att sedan bli återvald 2018. Sedan 2012 är jag också 
ledamot i HRF förbundsstyrelse. 

Min vision för distriktet under de kommande två åren är att fortsätta det framgångsrika 
arbete vi bedrivit hittills. Trots pandemin har mycket blivit gjort: vårt intressepolitiska 
arbete har förstärkts och tack vare pandemin har vår digitala kompetens ökat lavinartat 
vilket ger nya möjligheter att nå ut. Så, sammanfattningsvis: Fortsatt utveckling av 



organisation, intressepolitik och samarbete. Det är min vision i korthet. Ja, och så hoppas 
jag förstås att vi slipper pandemin också, så vi kan träffas på riktigt snart! 

 

Anna-Karin Scheutz 

Jag heter Anna-Karin Scheutz är 57 år och bor i Nacka med sambo och en vovve på 10 år. 
Umgås gärna med familjen, just nu i dessa tider. Gillar friluftsliv. 

Har varit med i distriktsstyrelsen som suppleant i snart ett år, jag har lärt mig mycket. 
Innan dess har jag varit verksam som ungdoms- och kolloledare i många år. Suttit i 
HYVIS styrelse. 

Jag bidrar gärna med erfarenheter som yrkesverksam med hörselnedsättning, att både se 
möjligheter och veta sina rättigheter i yrkeslivet som hörselskadad. 

Visionen de kommande två åren är: 

• att värva fler och samtidigt behålla våra medlemmar som vi har 
• att prova nya former för mötes- och diskussionsplatser för medlemmarna, främst 

kombinera det digitala och fysiska 
• att fortsätta stötta lokala föreningarna 
• att använda vår starka ekonomi till olika projekt 
• att delaktighet ska genomsyra distriktets intressepolitiska arbete 

 

Jan Lamby 

Berätta kort om dig själv  

Jan Lamby, har precis uppnått 70 år. Bor i Bromma. Arkitekt som ritar vidare på deltid. 

 

Vilken är din bakgrund inom hörselfrågor?  

Född hörande, fick hörselnedsättning vid 10-års ålder, ettöring 

 

Vad tror du att du kan tillföra till distriktsstyrelsen? 

Har alltid varit aktiv framförallt med tillgänglighetsfrågor, teknikintresserad  

 

Vad har du för vision för distriktet under de kommande två åren? 

Att vi ska fortsätta kampen för en bra fungerande hörselvård och hjälpmedel; 

Att vi ska uppnå bättre kommunikationsmöjligheter inom all vård. 

Samt att föreningslivet finns kvar i någon form i hela länet 

 



Bernd Priemer 

Jag heter Bernd Priemer, är 69 år och boende i Rönninge sen 1968. 

Är numera pensionerad sen drygt 2 år tillbaka efter att ha arbetat som lärare i 43 år, större 
delen av tiden som speciallärare och specialpedagog. Har arbetat med syn- och 
hörselskadade i skolan i olika perioder, men framförallt under de 10 sista innan 
pensionen 2019. Arbetade då som specialpedagog med uppgift att undervisa vuxna 
hörselskadade invandrarelever i svenska m.m. i Huddinge. 

Jag har under många år varit omgiven av familjemedlemmar och vänner med 
hörselskador. Dessutom har jag även erfarenhet från föreningslivet/idrotten som ledare 
och instruktör för döva och hörselskadade. 

Jag är styrelsemedlem i HRF Salem/Botkyrka och har tillhört distriktsstyrelsen i 4 år. Är 
även styrelseledamot i Funktionsrätts styrelse i Region Stockholm där jag bl.a. bevakar 
HRF:s intressen. 

Det jag kan bidra med i distriktsstyrelsen är mina erfarenheter från en omgivning med 
hörselnedsättning, som lärare och som ledare för hörselskadade inom utbildning och 
föreningsliv. 

Jag har även haft/har förtroendeuppdrag inom kommunpolitik samt 
styrelseuppdrag/ledaruppdrag inom idrottsrörelsen. Där hörselfrågor är en del i 
sammanhanget. 

Som Sv2-lärare med inriktning mot hörselskadade har jag stor erfarenhet av nysvenskars 
problem avseende hörselfrågor och språkinlärning. 

Kontakt med andra organisationer 

Min vision för distriktet de kommande två åren är att alla med hörselnedsättning ska 
kunna vara delaktiga på samma villkor som det övriga samhället i alla verksamheter. 

Arbeta vidare med intressepolitik, fortsätta arbetet med att hitta sätt att stötta distriktets 
föreningar och se över deras organisation. 

Medlemsrekrytering på ett bredare plan.  

 


