
HRF Enköping
26 feb 2020 Årsmöte

Den nya styrelsen, fem 

ordinarie och en ersättare, 

samlades direkt efter 

årsmötet för ett  

konstituerande möte. 

Fr vä: Lasse, Elsie, Iréne, 

Tilda och Maud samt 2 

skrivtolkar

Nyvalde ordf Lena håller i 

kameran.
Föreningen har 78 medlemmar

Medelålder 74 år



2020, året då vi måste tänka om

Vårt mål:

▪ Hitta sätt att möta både våra medlemmar och andra 

hörselskadade med coronasäker distans

▪ Skapa tillfällen att informera om att det finns hörseltekniska 

hjälpmedel som underlättar kommunikationen

▪ Visa vad HRF har att erbjuda t ex när det gäller föreläsningar 

som alla kan ta del av. Det är ett bra sätt att också introducera 

möjligheten att delta i digitala möten



Vad vi gjorde ….

▪ Vi skapade olika aktiviteter där vi kunde ses utomhus.

▪ Vi sökte och beviljades ett utvecklingsbidrag från kommunen 

för inköp av ett portabelt ljudsystem med 

tvåvägskommunikation, med både halsslingor och hörlurar, så 

att även de som inte använder hörapparat skulle kunna vara 

delaktig. Bidraget räckte till 10 mottagare.

▪ Vi informerade andra föreningar om möjligheten att låna 

systemet eftersom vi vet att det finns många hörselskadade 

där också.



Promenader och fika utomhus
Alla torsdagar under hösten: 

Först batteriförsäljning och 

sedan promenad.

Fikastund på Sommarro i juni



Vinstutdelning i en aktivitetstävling

Vi hade ett lag med i 

en aktivitetstävling, 

30 min aktivitet per 

dag, och blev en av 

pristagarna.

Bra reklam för HRF!



Hörseldag i september och oktober

Vi säljer batterier och delar ut 

kassar med information utanför 

ICA Maxi under två dagar i 

september.

På den riktiga hörseldagen i 

oktober blev det ett snabbt 

beslut om att stå utanför 

Idrottshuset



Hörselveckan 2020
insändare i EP Hänvisning till 

HRFs tips om 
hörselsmarta 

möten på 
distans

Hänvisning till 
HRFs tips om 
hörselsmarta 

möten på 
distans

Hänvisning till 
HRF Talks

Hänvisning till 
HRF Talks



Hörselveckan 2020
med stor artikel i EP



Guidade turer på Konsthallen

Vi tittade på tre utställningar under 

hösten.

Alla uppfattade både guiden och 

andras kommentarer mycket bra.



Guidade turer utomhus

Under våren / försommaren 2021 har 

vi också planerat in tre guidade turer 

utomhus. 

En med fokus på konst, en med 

stadens historia och byggnader, och 

en med trädgårdstema.



HRF Talks

Under våren 2021 bjöd vi in till fyra 

HRF-Talksföredrag som vi visade via 

Teams. 

Efter föredragen hade vi en stunds 

diskussioner om aktuellt föredrag. 

Skrivtolkare fanns med under hela 

tiden. 

Det var mycket uppskattat och alla 

delade med sig av kunskap och 

erfarenheter. De som deltog vid 

Tinnitusföredraget bestämde att de 

skulle fortsätta träffas i sommar, när de 

kan ses utomhus.



Tack!

▪ Stort tack till priset som 
årets HRF-inspiratör.

▪ Det kommer att leda till 
fler trevliga aktiviteter 
för våra medlemmar


