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Verksamhetsberättelse för år 2018 

Styrelsen för Hörselskadades förening i Enköping får härmed avge följande redogörelse för 
verksamhetsåret  1 jan 2018 – 31 dec 2018. 

Styrelsen består fr o m årsmötet 2018 av 

Elsie Johansson ordförande 
Lars Alatalo  vice ordförande 
Maud Sundqvist kassör 
Katarina Lindberg sekreterare (t o m 9 oktober, därefter ”time out”) 
Lena Thorén  ledamot 

Ersättare: 
Tilda Holstius vice sekreterare (ersätter Katarina Lindberg fr o m 9 oktober) 
Charlotte Ludvigsson ledamot 
 
Revisor: Leif Hedström Ersättare:  Inger Johansson 
Valberedning:  Lotta Tunhult, sammankallande, och Dan Tunhult, valdes på årsmötet, men 
avsade sig uppdraget i oktober. Styrelsen har därefter fungerat som valberedare. 

 

Föreningen hade den 31 dec  72 medlemmar   (2017:  67 st) 

Organisation:  
Årsmöte genomfördes 13 mars 2018 på Rugbyklubben Sandbrogatan 2.  
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten, samt telefon- och e-postkontakt. 

Representation:  
Elsie Johansson har varit ledamot i styrelsen för Hörselskadades distrikt. Vid distriktets 
årsmöte och halvårsmöte har Charlotte Ludvigsson och Lars Alatalo varit föreningens 
ombud. 
Elise Johansson har deltagit i HSO Enköpings ordförandemöten. Lars Alatalo har varit 
ledamot i KHR (Kommunala Funktions-hinderrådet) och Tilda Holstius har ingått i 
Skolgruppen och Lars Alatalo i Samhällsbyggnadsgruppen.  
Föreningen representerades av Maud Sundqvist på ABF:s halvårsmöte. 

Verksamhet:  
Under valåret 2018 deltog föreningen ett flertal gånger i politiker-möten med HSO. En lördag 
på torget besökte vi valstugorna, delade ut vårt valmanifest, och hade ett informationsbord 
med vårt material. En sådan information hade vi också en fin maj-lördag, då vi av LIONS 
CLUB i Enköping fick motta en portabel hörslinga, en förnämlig gåva. Vid vårt bord 
demonstrerade vi även samtalsförstärkare.  
Till valrörelsen hörde också Västerledsfestivalen, då föreningen representerades av Lena, 
Maud och Tilda. De besökte de politiska partiernas montrar och gav information om 
föreningens verksamhet och önskemål.  
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En politikerdebatt på Kompassen med Claes Elfsberg som moderator, arrangerades av PRO, 
SPF o SKPF, HSO, ABF och Enköpings-posten. 14 kommun- och regionpolitiker deltog. Vi hade 
i förväg lämnat in frågor om bl a en tillgänglig valrörelse, en i högsta grad demokratisk 
angelägenhet, vilket också moderatorn påpekade. Frågan besvarades av Socialdemokraterna 
och Nystart Enköping: När någon nämnd eller verksamhet bokar lokal för en information 
eller aktivitet, ska arrangören se till att hörslingan i lokalen fungerar.  

Till föreningens uppdrag detta år hör förbundets uppmaning att kontrollera tillgängligheten 
för hörselskadade i alla offentliga lokaler i kommunen, SLINGKOLLEN, som inför valet var 
extra viktigt. Denna kontroll kommer att fortsätta och följas upp kontinuerligt. Vi har hittills 
klarat av 7 lokaler. 

Tinnitus-föreläsning. Föreningen bjöd in leg. psykologen Lisa Nordin, Akademiska sjukhuset, 
att hålla föredrag om tinnitus, som avslutning på vår studiecirkel. Träffen var öppen för 
allmänheten och annonserades i E-P och Ena-Håbo-tidningen. 

Vi arrangerade ett Öppet hus på Villa Sandgatan på Hörseldagen, den 20 oktober, vilket 
annonserades i E-P. Solveig Sundblad, Vård- och omsorgsnämnden, höll ett anförande om 
olika boendeformer som kommunen erbjuder. Karin Almgren, välkänd syn- och 
hörselinstruktör i kommunen, berättade om sitt arbete. Tolkcentralen informerade om sin 
verksamhet. Besökarna kunde köpa batterier, göra en enkel hörseltest och ta en kopp kaffe.  

Föreningsmedlemmar har ett flertal gånger deltagit i café-verksamheten på Sommarro. 

I december genomfördes ett medlemsmöte med Lusse-fika på Rugbyklubben, då vi 
presenterade förslaget till budget och verksamhetsplan för 2019. Lena Thorén gav oss 
information om aktuella frågor som förbundet driver på nationell nivå. 

Både medlemmar och andra hörselskadade har kunnat köpa batterier till lågt pris på HSOs 
kansli på Kryddgården. 

Genom HSO har medlemmarna haft möjlighet att boka teaterbiljetter till Joar Blå. 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt av Lena Thorén. 

Tillgänglighet:  
Vid våra möten använder vi hörslinga samt skrivtolkning, i mån av tillgång på tolkar. 

Utbildning:  
Två representanter från föreningen deltog i HRFs en-dags utbildning i "Slingkollen", vilket 
gav kunskap för att på hemmaplan kontrollera tillgängligheten för hörselskadade i 
kommunens lokaler. 

En studiecirkel i TSS, Tecken Som Stöd, har pågått under våren och hösten. 

Vi har deltagit i ett studiebesök på Uppsala Universitet, där Catrin Schulze, samordnare för 
studenter med funktionsnedsättning, informerade om vilket stöd som dessa elever kan få. 
För vår del var det viktigt att få veta att hörslingor finns i alla större salar, och att mobila 
slingor kan bokas för mindre rum. 
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Ekonomi: Föreningens ekonomiska ställning lämnas i särskild redovisning. 

 

Slutord: Styrelsen vill härmed rikta ett varmt tack till medlemmarna som genom sina insatser 
och närvaro bidragit till verksamheten under 2018. Vi önskar fortsatt stöd och hoppas att 
föreningen blir en bra plattform för oss hörselskadade och alla anhöriga. Tillsammans blir vi 
starka! 

 

Enköping i februari 2019 

 

Elsie Johansson   Lars Alatalo 

 

Maud Sundqvist    Tilda Holstius 

 

Katarina Lindberg   Lena Thorén 


