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En hälsning från HRF CI-föreningens avgående ordförande 

Jag är stolt, glad och tacksam 

Det är verkligen en ära a? få ha ha@ ert förtroende i drygt 10 år som ordförande.  
TACK för det!  
A? jag nu inför gårdagens årsmöte meddelat a? jag inte längre står Kll för förfogande på 
ordförandeposten har dock inget a? göra med personligt bristande intresse eller 
engagemang. Det vill jag verkligen vara tydlig med. Däremot tror jag på a? det är både 
utvecklande och sKmulerande a? byta roller även inom en fungerande verksamhet.  
När Anita Wallin startade upp föreningen Kllsammans med Helena Lanzer Zillén 1991 så 
fanns det ”enligt historien” en osäkerhet på gränsen Kll motstånd Kll a? det skulle finnas 
plats för CI-verksamhet inom HRF-organisaKonen. Det är ju idag helt obegripligt för oss. 
Jag är den Yärde i raden ordföranden och under åren har vi få? e? helt annat läge. 
Tack vare er medlemmar i CI-föreningen och återkommande nätverkande med engagerade 
CI-användare ute i landet och så har bevakningen och intresset CI-frågor och andra 
hörselimplantat få? en helt annan status. Betydelsen av individuellt anpassad hörselvård har 
tagit plats på regeringsnivå. Det kan vi alla vara stolta över – TILLSAMMANS!!! 

Erfarenhetsutbytet, de personliga perspekKven, skra?en och andra känsloy?ringar på våra 
träffar ger mig den energi som mina närstående normalhörande inte kan Kllföra. A? umgås 
på lika villkor bidrar Kll livets glädjeämnen och min personliga utveckling. 

Det si?er djupt inne i mig a? en medlem alldeles nyligen u?ryckt a?  
”CI-föreningen är HRF för mig” – så fint sagt och det är ju förstås som ljuv musik i mina öron. 
I nuläget är mer än häl@en av oss nu sammanlagt 137 medlemmar också medlem i minst en 
HRF-förening Kll. Det visar också på hur vikKgt det är a? vara delakKg i e? sammanhang där 
vi har e? speciellt intresseområde. 
Jag kan aldrig nog förmedla hur tacksam jag är över a? vara en kugge i sammanhanget.  

Jag är nyfiken, intresserad och engagerad 

Jag har få? fortsa? förtroende a? vara ledamot i styrelsen och kommer alltså ha förmånen 
a? fortsä?a träffa och ha kontakt med er alla. Med Birgi?a Fernström som ny ordförande så 
kommer vi nu i styrelsen a? sä?a oss ner för a? se över bästa fördelning av ansvarsområden 
Kll förmån för föreningens fortsa?a utveckling.  
Det som är bra ska bevaras och förfinas 
Det vi kan göra bä?re ska utvecklas 
Det ni saknar ska vi göra allt vi kan för a? Kllföra 
Hör gärna av dig för a? stö?a oss i bli ännu bä?re – dina synpunkter är guld värda. 
Du är värdefull även om du sällan eller aldrig har möjlighet a? träffa oss – din medlemsavgi@ 
gör skillnad 
Vi som har möjlighet a? ses är varje gång så vikKga och värdefulla för varandra. 
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