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Verksamhetsberättelse för år 2020 

Styrelsen för Hörselskadades förening i Enköping avger härmed följande redogörelse för 
verksamhetsåret 1 jan 2020 – 31 dec 2020. 

Styrelsen består fr o m årsmötet 2020 av 

Lena Thorén               ordförande 
Elsie Johansson                     vice ordförande 
Maud Sundqvist               kassör 
Tilda Holstius                    sekreterare 
Lars Alatalo                        ledamot 

Iréne Björklund ersättare 

Revisor:   Leif Hedström               Ersättare:   Inger Johansson 

Valberedning:  Styrelsen har fungerat som valberedning, då inga ledamöter stod att uppbringa på 
årsmötet. 

Föreningen hade den 31 december  81  medlemmar   (2019  73 st). 

Organisation 
Årsmötet genomfördes 26 februari 2020 på Villa Sandgatan, Enköping, med 17 närvarande 
medlemmar. Mats Flodin, ordf i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (M), var 
mötesordförande.  

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten, samt telefon- o mail-kontakter. 

Representation  
Elsie Johansson har varit ledamot i Hörselskadades distrikt fram till distriktets årsmöte 3 oktober då 
Lena Thorén tog över den rollen.  
Vid distriktets års-o halvårsmöten har Lars Alatalo och Gunbritt Karlström varit föreningens ombud. 
Fr o m 3 oktober är Elsie Johansson och Iréne Björklund ombud.  
Elsie Johansson har deltagit i FRE, Funktionsrätt Enköpings ordförandemöten under våren, därefter 
Lena Thorén. Via FRE deltar Elsie Johansson och Tilda Holstius som ledamöter i KTR, Kommunala 
Tillgänglighetsrådet.  

Verksamhet 

Året har präglats av indragningar på grund av corona-pandemin, både avseende medlemsaktiviteter 
men även andra kontakter har minskat eftersom fysiska möten inte fungerat. Under hösten hade vi 
alla fått rutin på digitala möten och då har möjligheten att träffas digitalt ökat.  

Både Västerledsdagen och Trädgårdsdagen ställdes in och vi har därför inte haft möjlighet att sprida 
information om vår förening och verksamhet som planerat. 

I slutet av sommaren sökte och fick vi ett utvecklingsbidrag från kommunen för inköp av en 
guideutrustning med teleslinga och tvåvägskommunikation. Ett viktigt syfte var att kunna ordna 
aktiviteter med möjlighet att hålla föreskriven distans.  

Tack vare guideutrustningen kunde vi vid tre tillfällen under hösten erbjuda guidad visning på 
Konsthallen. Fem-sex personer deltog vid varje tillfälle.  
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För att få möjlighet att träffas utomhus har vi under våren och hösten varje torsdag promenerat 
längs Å-promenaden. Även då har vi använt guideutrustningen vid några tillfällen. För att fortsätta 
vara aktiva deltog vi under sommaren med ett lag i OK Enens Sommarlunk. 

Studiecirkeln i TSS, Tecken Som Stöd, har pågått normalt under våren, medan höstens möten blev 
oregelbundna p gr a  pandemin. Vid två tillfällen kunde vi vara ute på Sommarro, två gånger 
sammanföll TSS och visning i Konsthallen. Fr o m november fick vi inte ha fysiska möten. 

En träff, Hörselsmart information, genomfördes vid ett tillfälle med fyra deltagare. Vi delade 
erfarenheter av olika tekniska hjälpmedel och blev lite mer hörselsmarta. 

Nyhetsbrev/information har skickats ut till medlemmarna via vanlig post och/eller e-post vid sex 
tillfällen. Efter en förfrågan under våren via distriktet fick vi in flera e-postadresser vilket har minskat 
kostnaderna för utskick. Vid några tillfällen har information enbart skickats via e-post. Det har då 
handlat om t ex påminnelse om att anmäla sig till aktiviteter. 

Hemsidan, www.hrf.se/enkoping, uppdateras kontinuerligt. 

Hörselveckan/Hörseldagen. Vi genomförde utåtriktad information vid tre tillfällen under hösten. 
Två dagar i september stod vi utanför ICA Maxi med vårt informationsbord och på Hörseldagenstod 
vi utanför Idrottshuset. Aktiviteten i september annonserades i Enköping Direkt som går ut till alla 
hushåll. 

Media. Under året har vi synts i media vid följande tillfällen: 
6 mars EP: Insändare med rubrik Tillgänglighetspriset till rätt person. 
6 mars EP: Rapport från årsmötet med rubrik Fokus på Ljudmiljö i skolor. 
16 oktober EP: Insändare med rubrik Hörselskadade utsatta i coronatider. 
17 oktober EP: artikel med rubrik på s 1 Öron som hör ger ökad delaktighet och text på sid 8 med 
rubrik Tekniken ökar gemenskapen för hörselskadade. EPs reporter följde med oss på en promenad 
och fick prova på guideutrustningen under intervjun. 

Medlemsmöten har bara kunnat genomföras vid årsmötet i februari och en träff på Sommarro på 
försommaren då vi fikade tillsammans utomhus. Höstmötet ställdes in men medlemmarna hade 
möjlighet att ta ställning till verksamhetsplan och budget och meddela synpunkter i förväg. 

Slingkollen har inte kunnat genomföras som planerat p g a stängda lokaler.  Men innan 
nedstängningen hann vi med att kontrollera tre lokaler, varav en skola, och under sommaren besökte 
vi sex bygdegårdar där vi kunde informera om behovet av teleslinga och möjligheten att söka bidrag 
för att installera en sådan. Vi fick ett positivt mottagande på alla platser. En av bygdegårdarna hade 
redan en nyinstallerad slinga, som tyvärr inte fungerade. 
Vi har också besökt ABF och testat deras mobila teleslinga och påtalat behovet av en fast slinga i 
stora salen. 

Intressepolitik  
Den 8 januari hade vi ett givande möte med lokalplaneraren på lasarettet i Enköping angående 
tillgängligheten för hörselskadade patienter. Det resulterade i att alla chefer fick ett utskick om att 
använda den lokal som utrustats med teleslinga vid de tillfällen man hade gruppinformation till 
patienter.  

Vi har kontaktat vård- och omsorgsförvaltningen och förmedlat HRFs ”Råd till äldreboenden om 
hörselsmarta besök i coronatider”.  

När Kontaktcenter informerade om nya rutiner i samband med ökade restriktioner påpekade vi att 
hörselskadade kunde ha svårt att använda telefon och att man därför även borde informera om 
användning av  brevlådorna utanför Kontaktcenter.  
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Vid årsmötet överlämnades ett upprop ”Tidiga insatser är en förutsättning för en bra skolgång” till 
mötesordförande. Utbildningsförvaltningen har också uppmärksammats på möjligheten att använda 
ljudutjämningssystem i klassrum för att förbättra ljudmiljön för både elever och lärare. 

Vi deltog i kommunens dialogmöte om Kulturhus Joar och lämnade synpunkter på ljudmiljön. 

Vi har haft ett möte med ansvariga för biblioteket för att informera om de förbättringar vi anser att 
de behöver göra för att informera om och öka tillgängligheten för hörselskadade. 

Vi har kontaktat KomVux med förfrågan om ett möte för att diskutera hörselskadades behov inom 
SFI, men har inte fått svar på detta. Vi kommer att fortsätta arbeta för att få till ett möte. 

Övrigt. Vi har påbörjat arbetet med att dokumentera föreningens historia. Inledningsvis har vi 
deltagit i Funktionsrätt Enköpings studiecirkel samt en utbildning om Upphovsrätt. 

Föreningsmedlemmar  har vid fyra tillfällen, kl 11-15, ansvarat för café-verksamheten på Sommarro. 

Batteriförsäljning. Både medlemmar och andra hörselskadade har kunnat köpa batterier till bra pris. 
På grund av att FRE:s kansli på Kryddgården stängdes i mars fick medlemmarna istället 
kontaktinformation för att köpa batterier. Från september har vi sålt batterier utanför biblioteket en 
gång i veckan. 

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

Ekonomi: Vi har fått ett utvecklingsbidrag från kommunen, 31 000 kr, för inköp av en guideutrustning 
med syfte att hitta nya möjligheter att träffas med distans men ändå tillgängligt för oss. Vi har även 
fått ett aktivitetsbidrag från distriktet på 5300 kr för att täcka utgifter i samband med Hörseldagen 
samt extra kostnader för brevutskick under året för att hålla mer kontakt med medlemmarna. Vi har 
också fått ett verksamhetsstöd från kommunen på 5436 kr. Föreningen hade vid årets slut ett 
överskott på 3370 kr, vilket förklaras med att flera aktiviteter inte har kunnat genomföras under året 
på grund av pandemin. En ekonomisk berättelse  finns på separat bilaga. 

Slutord 

Styrelsen riktar ett varmt tack till medlemmarna som trots de speciella svårigheter vi upplevt under 
detta år har tagit vara på de möjligheter som funnits att träffas. Vi tror och hoppas att föreningen ska 
vara en bra plattform för oss hörselskadade och alla anhöriga. Tillsammans blir vi starka! Ett stort 
tack också till Enköpings kommun som stöder föreningarna med verksamhetsbidrag och särskilt tack 
för bidraget till guideutrustningen som medfört en bättre tillgänglighet för oss i dessa tider med 
distanskrav. 

 

Enköping i februari 2021 

 

Lena Thorén    Elsie Johansson                                           

 

Maud Sundqvist                                  Tilda Holstius 

 

Lars Alatalo 


