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 Nyhetsbrev 
Nr 1 2020 

med vårens program 

Det här är årets första nyhetsbrev. Det skickas till alla medlemmar via post eller e-post till de som har den regi-
strerad hos HRF. I framtiden kommer en del av breven enbart att skickas via e-post. 
Till dig som får detta via post: Anmäl din e-postadress till kansliet, så sparar vi både på miljön och pengar, och du 
får alla nyhetsbrev i framtiden. 

Nybörjarcirkel i TSS, Tecken Som Stöd. 
TSS är en kommunikationsmetod som är ett stöd 
för hörselskadade med anhöriga, vänner o arbets-
kamrater. Man använder handrörelser, tecken, till 
talad svenska. Vi är en grupp på 3-4 deltagare, 
som gärna vill bli fler. 

Tid: Varannan tisdag kl.18-20 med start 28/1 
Plats: DHR-lokalen, Kryddgården, Eriksgatan 31. 
Cirkelledare: Elsie Johansson. 
Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar, övriga 200 kr. 

Anmälan senast 24/1, se kontaktuppgifter nedan. 

Studiecirkel i Släktforskning 
Nu startar vi en cirkel i släktforskning för nybörjare. 
Tack vare vår egen mobila teleslinga  kan vi hålla 
till i ABFs datasal. 
Inledningsvis blir det en introduktion i ämnet och 
därefter börjar vi med övningar i släktforsknings-
programmet Arkiv Digital.  

Tid: onsdagar 14.30 - 16.30, 5 ggr, med start 29/1  
Plats: ABF, Ö. Järnvägsgatan 1, Enköping 
Cirkelledare: Håkan Palm 
Kostnad: 100 kr för medlemmar, 200 kr för övriga. 
Licensavgift tillkommer med ca 70-100 kr. 
Tillgänglighet: Teleslinga 

Anmälan senast 20/1, se kontaktuppgifter nedan. 

Hörselskadades förening  
i Enköping 
c/o Funktionsrätt Enköping 
Källgatan 1B, 749 35 Enköping 
Bankgiro: 5844-6303 
Telefon:  070-768 58 38  
E-post: enkoping@forening.hrf.se 
Hemsida: www.hrf.se/enkoping  

Hörsellinjen är HRFs rådgiv-

ningstjänst.  

Ring 0771-888000 för personlig 

rådgivning, ställ frågor via e-post 

eller sök fakta via 

www.Horsellinjen.se  

Utflykter  
Den 14 maj åker vi till Bod-
atomtens Hantverksgård i 
Sigtuna, tillsammans med 
Vuxendövas förening  i 
Uppsala län.  

Vi planerar också att åka till 
Alsta trädgårdar eller Horn-
udden, men återkommer 
med datum till de som anmäler intresse. 

Båda resorna blir med samåkning i egna bilar.  
Anmälan senast 1/5, se kontaktuppgifter nedan. 

Medlemsmöten  
26 februari kl 18: Årsmöte, se nästa sida. 

18 mars kl 17-19 på Villa Sandgatan.   

10 juni kl 14 -16 på Sommarro.  

Alla medlemmar är välkomna till en trevlig samvaro 
då vi fikar, informerar och kanske också ordnar 
med en föreläsning. Vi tar gärna emot tips på före-
läsare. 
Tillgänglighet: Skrivtolkning och teleslinga.  

Vill du hjälpa till?  Ju fler vi är som hjälper till 
desto enklare och roligare är det. Här är några ex-
empel då vi gärna vill vara fler: 
☺ När vi har medlemsträffar behövs lite köks-
handräckning.  
☺ På Västerledsdagen och Trädgårdsdagen behö-
ver vi avlastning vid vårt informationsbord där vi 
också erbjuder enkelt hörseltest.  
☺ Vi behöver vara fler Slingkollare för att testa 
slingan i publika lokaler. På vår lista finns ett 70-tal 
lokaler (skolor, äldreboenden, kyrkor, bygdegår-
dar).  
Meddela ditt intresse till kansliet så hör vi av oss 
och berättar mer. 

Elsie Johansson, ord-
förande, informerar på 
Hörseldagen 

Maud Sundqvist, kassör, 
gör ett hörseltest. 
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Kallelse till årsmöte 
Tid: Onsdag 26 februari 2020 kl 18—20 
Plats: Villa Sandgatan, Sandgatan 1, Enköping 
 
Nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning samt  
ev motioner ska vara inlämnade senast 14 dagar före mötet. 
Anmälan senast 18 februari till kansliet eller via e-post till  
enkoping@forening.hrf.se. 
 
Tillgänglighet: Teleslinga och skrivtolkning 

OBS! Ange om särskild kost önskas! 
 

Välkomna! 
önskar styrelsen i HRF Enköping 

Nuvarande styrelse:  
       Mandattid Vald t o m  
Ordförande    Elsie Johansson  1 år  2020   
Kassör   Maud Sundqvist 1 år  2020 
Övriga ledamöter  Lena Thoren  2 år  2021 
    Tilda Holstius 2 år  2021 
    Lars Alatalo  1 år  2020  
  
Ersättare   Vakant  1 år 
  
Revisorer   Leif Hedström 1 år  2020 
    Inger Johansson  1 år  2020 
Valberedning  Vid årsmötet 2019 fanns inga förslag på  valberedning. Det 
    beslutades att ge styrelsen i  uppdrag att utse en valberedning. 
    Styrelsen har hittills inte lyckats hitta några intresserade. 

Dagordning 

1 Mötets öppnande 
2 Kallelsens behörighet 
3 Fastställande av dagordning 
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5 Val av två justerare och rösträknare 
6 Verksamhetsberättelse för 2019 
7 Ekonomisk redovisning för 2019 
8 Revisionsberättelse 
9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
10 Styrelsens ärenden 
11 Motioner 
12 Beslut om antal ledamöter i styrelsen och 

mandattid 
13 Beslut om antal revisorer och ersättare  
14 Val styrelseledamöter 
 a) ordförande   
 b) kassör     
 c) övriga ledamöter :  
  en ledamot på två år  
  en ersättare på 1 år 
15 Val av revisorer och ersättare 
16 Val av valberedning 
17 Övriga frågor 
18 Avslutande av mötet 

Årsmötet 2020 ska välja: 
Ordförande 
Kassör 
En ledamot på 2 år 
En ersättare på 1 år 
Två revisorer på 1 år 
Tre valberedare på 1 år 


