Presentationer av kandidater
Nedan presenterar sig de kandidater som ingår i valberedningens förslag till distriktets
årsmöte 2022.

Ledamot: Sahar Amjadj
Hej, mitt namn är Sahar Amjadj. Jag är 40 år gammal och jobbar som platschef i ett
ganska stort byggbolag som bygger hyresrätter åt kommuner. Jag har pluggat filosofi,
inriktning världsekonomi på universitet och jag har även en yrkesexamen som
byggnadsingenjör.

Jag sitter bland annat i styrelsen i föreningen där jag bor och jag har tillsammans med
mina klasskamrater startat en förening som heter Green democracy för rättigheter till
kvinnor som lever under förtryck i olika länder.
För 4 år sedan fick jag en cancerdiagnos och jag cellgiftbehandlades. Efter det, på grund
av fel medicindos, förlorade jag hörsel på vänster öra och fick grav hörselnedsättning på
höger sida. Sedan dess lever jag med hörapparater. Anledningen till att jag ville vara med
er och hjälpa till är att jag vill vara med och hjälpa de som har hörselproblem. Jag vet hur
det är och hur det känns, hur påfrestande det är för hjärnan att vänja sig med hörapparat,
att man inte kan höra musik som förr, att det tar på energi när man försöker leva som
vanligt och låtsas att inget har förändrats i ens liv. Tack vare tekniken klarar man av
vardagen men det är påfrestande. Därför vill jag vara med och bidra på något sätt.
Jag är skyddsombud och det har jag varit sen flera år tillbaka men om jag får det här
förtroendet från er kommer jag bara att fokusera på det

Suppleant: Anne Marie Persson
Mitt namn är Anne-Marie Persson och jag tror några inom HRF känner till mig. Ända
sen jag kom till Alviksskolan som 13-åring har jag varit med i HRF till och från och är
fortfarande aktiv. Jag själv har varit gravt hörselskadad i hela mitt liv. Min pappa var döv,
min son är döv och barnbarnen Linnea är hörselskadad och Elsa är döv. Så jag har mycket
erfarenheter från hörselskadevärlden och dövvärlden. Att jag kan TSS/TSP är självklart
för kommunikation är det jätteviktig.

Jag har varit med i flera olika föreningar i landet beroende på var jag bott. En period var
jag med i VIS Vuxendöva i Sverige dels som medlem, styrelsemedlem i både förening och
förbund och en kort period som förbundsordförande.
Mina hjärtefrågor har varit och är fortfarande fungerande kommunikation mellan
hörande och hörselskadade. Under åren har jag dels som egen företagare, genom
studieförbund och i HRF-föreningar lärt andra hörselskadade och anhöriga m.fl. att
använda Tecken Som Stöd TSS. Samtidigt har vi pratat om bemötande av hörselskadade
och anhöriga som är så viktigt för alla så att livet blir så bra som möjligt.

Det jag brinner för mest är alltså bemötandet av hörselskadade, att kommunikationen ska
fungera på bästa sätt. Dessutom brinner jag för att allt ska vara tillgänglig, det vi
hörselskadade vill göra. Jag brinner för att tekniken på alla sätt tillgodogör oss på bästa
möjliga sätt. Dessutom har på senare tid med tanke på bl.a. pandemin upplevt att
äldreboenden där hörselskadade bor verkligen behöver lyftas upp. Bara tanken på att om
pandemin fortsätter med instängdhet där äldre hörselskadade inte får den hjälp de
behöver när det gäller kommunikation och handhavande av sina hjälpmedel. Dessutom
har det på senare tid dykt upp information att den personal som anställs på dessa platser
inte är fullt kunniga i svenska språket. Jag är mycket väl medveten om att det sistnämnda
är en nationell fråga men inget hindrar att vi börjar arbeta med detta i vår region.
Jag har sedan flera år tillbaka i olika sammanhang suttit med i Tolkrådet i Stockholms
län.

Förtroendevald revisor: Bo Arvidsson
Jag är 77 år och sitter i styrelsen för HRF i Täby med omnejd. Jag har varit kassör i
föreningen i flera år och är nu även ordförande. Jag har varit styrelsemedlem och revisor i
åtskilliga föreningar under årens lopp. Till yrket har jag jobbat med statistik, utredningar,
IT-projekt och förhandlingar, bl.a. på Sveriges Radio, TCO, KTK och Lärarförbundet.
Mina fritidsintressen är musikutövning (innan min hörselskada satte stopp för det för
åtta år sedan), naturen, särskilt fågelskådning, samt resor.

