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Verksamhetsplan för CI-föreningen i Stockholms län 2021 
   

Inledning Styrelsen för CI-föreningens i Stockholms län lämnar härmed 

verksamhetsplan och budget för år 2021: 

Ingen vet i dagsläget hur länge Coronapandemin kommer att hålla ett 
fast grepp om samhället. Det kommer finnas restriktioner under en 
lång tid framöver som vi måste följa. Vi vet inte om vi kan ha några 
fysiska möten den närmast tiden. Vi får försöka hålla kontakt med 
medlemmarna via digitala möten med hjälp av Zoom. 

Grunden för CI-föreningen verksamhet är stadgarna och det 

handlingsprogram som antogs på HRF-kongress 2016.  

Verksamhet under 2021 ska präglas av HRF:s aktuella tema som är 

Stark Synlig Hörselsmart. 

Föreningen uppgifter är: 

Stark, synlig, hörselsmart att stärka de hörselskadade så att fler kan, vill och vågar tillvarata sina 

möjligheter och rättigheter. 

 att samverka med intressegrupper för CI från hela landet för att öka 

hörselskadadekunskapen och väcka opinion för ett hörselsmart 

samhälle. 

att i samverkan med CI-teamet på Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge, hörselmotagingen Rosenlund och CI-företagen verkar för en 

förbättrad hörselrehabilitering och för en fortsatt teknisk utveckling av 

hörselhjälpmedel. 

Hörselvård och folkhälsa att verka för att fler hörselskadade ska få hörselrehabilitering utifrån 

behov. 

 att informera och stödja personer som står inför beslutet att skaffa CI. 

Delaktighet och trygghet att sprida kunskapen i samhället om hörselskadades behov av och rätt 

till tillgänglighet. 

Utbildning att informera om CI vid utbildningen av hörseltolkar vid Södertörns 

folkhögskola 

  

 Medlemsvård att aktivt rekrytera nya medlemmar. 

att verksamheten ska vara tillgänglig för alla hörselskadade 
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att utforska medlemmarnas behov av ytterligare aktiviteter som stärker 

oss som individer och som kan lockar fler till vår gemenskap 

att försöka starta studiecirklar med ämnen som motsvarar 

medlemmarnas önskemål 

att involvera medlemmar i uppgifter kring våra aktiviteter 

Planerade möten Planerade möten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRF:s kongress 2021 

 

CI-föreningens årsmöte kommer att hällas digitalt torsdagen den 25 

februari 2021 som även är den internationella CI-dagen  

Ytterligare ett medlemsmöte planeras under våren, fysiskt eller digitalt 

som ska ta upp aktuell information från CI-teamet 

På caféträffarna tar vi upp och diskuterar de problem som du har med 

hörseln. Träffarna planeras till första onsdagen i månaden och kommer 

att vara antingen i fysisk eller digital form. 

Minst en utåtriktad aktivitet under hörselveckan i oktober med 

föreläsning/information. 

Höstmötet planeras i november med Work-shop med de fyra CI-

företagen. På mötet ska även samråd ske kring styrelsens förslag till 

verksamhetsplan och budget för det kommande året. 

 

HRF:s kongress 2021 

Hörselskadades Riksförbund kongress med ombud från i hela landet 

skulle ha hållits i maj 2020 men har nu flyttats till den 28–30 maj 2021. 

Kongressen kommer att genomföras digitalt. 

CI-föreningens kongressombud kommer tillsammans med övriga 

ombud från Stockholms län driva på för att få hörselsmart samhälle. 

 

 Budgetförslag Budgetförslaget bifogas verksamhetsplanen. 

 


