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 Nyhetsbrev 
Nr 2 2021 

Mottagare: Samtliga  medlemmar får Nyhetsbrevet via brev eller e-post. 

Hörsellinjen  
är HRFs rådgivningstjänst.  
Ring 0771-888000 för personlig rådgivning, ställ frågor 
via e-post eller sök fakta via www.Horsellinjen.se  

Försäljning av batterier 

Plats: Funktionsrätt Enköpings kansli, Källgatan 1 B 
Tid: Torsdagar kl 10-12  

Kontakta kansliet via e-post eller telefon om du 
behöver köpa batterier på annan tid. Hörselskadades förening  

i Enköping 
c/o Funktionsrätt Enköping 
Källgatan 1B, 749 35 Enköping 
Telefon:  076 843 91 91 vardagar 10-14 
E-post: enkoping@forening.hrf.se 
Hemsida: www.hrf.se/enkoping  

Äntligen har vi ljus, värme och vaccin! 

Nu börjar nog många känna hopp och inspiration, precis som det ska vara när våren äntligen är här. Även  om vi 
ska fortsätta vara försiktiga så blir det ju så mycket enklare att träffa varandra igen, att ta med kaffekorgen till 
Drömparken eller annan trevlig plats. Och inom HRF har vi ett antal tillfällen framöver som vi hoppas att ni tar 
vara på. Inte minst vårt årsmöte som, ”tack vare” möjligheten att i år senarelägga årsmöten, kan hållas på Sommar-
ro där vi kan ha trevligt och njuta av försommaren under många timmar. 
Mer information om årsmötet finns på nästa sida. I sommar har vi också bokat in några arbetspass på Sommarro, 
och då hälsar vi givetvis särskilt våra medlemmar välkomna. 
Styrelsen  

Guidade turer med hörslinga 

Turerna tar ca en timme och vi 
använder vår egen hörslinga. Max 
15 deltagare, varav 10 kan an-
vända halsslinga och 5 hörlurar. 

Preliminära tider: 

28 april kl 14 Konst i Enköping 

19 maj kl 14 Stadsvandring  

16 juni  kl 14 Parker i Enköping 

Pris: 30 kr 
Startplats meddelas vid anmälan.  

Anmälan senast 21 april till kansliet, se nedan. 

Aktiv i sommar 

Förra årets populära ”Sommarlunken” kommer troligt-
vis att upprepas i sommar.  
Varje deltagare ska rapportera hur 
många dagar man varit aktiv i minst 
30 minuter. Aktiviteten kan vara ge-
mensam eller var för sig. Förra året 
hade HRF ett 6-manna lag. I år hop-
pas vi att vi kan anmäla flera lag.  

Är du intresserad??  

Anmäl dig till kansliet, se nedan, så skapar vi lag uti-
från antalet anmälda. 

Årsmöte  
lördag 5 juni 

Se mer informat-
ion på nästa sida. 

Staty JP Johansson,  
Gustav Adolfs plan. 

Sommarfika eller utflykt? 

Utflykter är alltid trevliga, 
men det är i dagsläget fort-
farande osäkert om vi kan 
genomföra någon. 

Men ibland räcker det med 
att ta en fika i Drömparken. 
Då kan vi vara spontana 
och rätta oss efter väder och 
vind. 

Anmäl intresse till kansliet, 
så kontaktar vi er om det 
blir aktuellt med utflykt 
eller fika. 

Sommarro, bemanning 
Följande datum kommer HRF ansvara för serveringen 
på Sommarro: 
Lördag 24 juli 
Lördag 31 juli 
Lördag 7 augusti 
Lördag 28 augusti 
Är du intresserad av att hjälpa till?  
Ta emot beställningar, breda smörgåsar, ta hand om 
disken är några av sysslorna. Den som vill kan också 
bidra med hembakat bröd, där vi ersätter faktiska kost-
nader. 
Kontakta kansliet och anmäl intresse! 

Har du sett de fina katter-
na som finns på en av bän-
karna längs Åpromena-
den? 
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Kongressen 28-30 maj 

Det blir en annorlunda kongress i år!  
För närvarande pågår utbildningar i mötessystemet, och ombuden får 
möta förbundsstyrelsen digitalt för att ställa frågor om aktuella förslag 
och motioner. 

Men det här blir också en helt ny möjlighet för alla medlemmar att ta del 
av kongressen. Den kommer nämligen att visas direkt på webben. 
Ta vara på tillfället att vara med på en kongress—men utan krav på ak-
tivt deltagande!  

Vill du förbereda dig så finns det 131 motioner att läsa på hrf.se/
kongress2021 

Den 28 maj kommer arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att tala 
på kongressen. Det är ju särskilt intressant med tanke på att HRF vill 
satsa på arbetslivsfrågor under kommande period. 

Så - duka fram lite fika, luta dig tillbaka och njut av upplevelsen. För vi 
lovar att det kan hända saker ….. 

Övrigt som är på gång under våren/sommaren ….    

Kallelse till årsmöte för Hörselskadades förening   lördag 5 juni kl 14 

Vi hoppas att vi kan sitta utomhus, men om vädret inte tillåter det så flyttar vi inomhus, där vi placerar oss i enlighet 
med gällande riktlinjer. Om det blir skärpta bestämmelser så kan alternativet bli ett digitalt möte. I så fall kommer 
vi se till att även de som inte har tillgång till dator ändå kan förmedla synpunkter och val på ett demokratiskt sätt. 
Därför är det viktigt att vi får in er anmälan i god tid, så att ev kompletterande information kan skickas ut och hante-
ras innan årsmötet. 

 

Textade webbsändningar  
Vi har nu skickat in ett ärende till KTR för att påverka kommunen att texta webbsändningar från fullmäktigemöten.  
Det har också kommit in som ett medborgarförslag som kommer att hanteras av kommunstyrelsen.  Ny teknik för att 
texta blir både enklare och bättre. Det kan man se på lokala nyheter på SVT Play där man  nu använder en automat-
textning. Så om du har svårt att uppfatta de lokala nyheterna kan du titta på dem på SVT Play istället. 

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 2020 
7. Ekonomisk redovisning för 2020 
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 2 år 
  en ledamot på 1 år 
  en ersättare på 1 år 
15. Val av revisorer och ersättare 
16. Val av valberedning 
17. Övriga frågor 
18. Avslutande av mötet 

Motioner och nomine-
ringar ska vara styrelsen 
tillhanda senast 20 maj 

Handlingar finns till-
gängliga på kansliet fr o 
m 20 maj. De skickas 
digitalt till anmälda del-
tagare som har e-post. 
Den som önskar kan 
också få handlingarna 
via vanlig post.  

Förbundsordförande Jan-Peter Strömgren 
avtackades vid kongressen 2016 

Anmäl till kansliet 
senast 26 maj.  
Föreningen bjuder 
på lättare förtäring, 
så meddela behov 
av specialkost. 

Så här trevligt hade 
vi på Sommarro den 
10 juni 2020. 

Kontakta styrelsen 
om du är intresserad 
av att engagera dig i 
styrelsearbetet eller 
i någon annan roll. 

https://hrf.se/kongress2021/
https://hrf.se/kongress2021/

