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Verksamhetsberättelse för år 2021
Styrelsen för Hörselskadades förening i Enköping avger härmed följande redogörelse för
verksamhetsåret 1 jan 2021 – 31 dec 2021.
Organisation
Hörselskadades förening i Enköping är en förening inom Hörselskadades Riksförbund. Vårt
verksamhetsområde omfattar Enköping kommun.
Målsättning
Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
organisation, vars syfte är att tillvarata hörselskadades intressen.
Vår vision är ett hörselsmart samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och
jämlikhet. Ett samhälle där våra rättigheter respekteras och där vi kan förverkliga oss själva,
på våra villkor.
Styrelsen består fr o m årsmötet 2021 av
Lena Thorén
Elsie Johansson
Maud Sundqvist
Tilda Holstius
Lars Alatalo

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot

Lotta Tunhult

ersättare

Revisorer: Leif Hedström och Inger Johansson
Valberedning: Gunbritt Karlström och Sonja Algvik tillsammans med styrelsen.
Medlemmar
Medlemsantal vid årets början:
Medlemsantal vid året slut:
Antal nya medlemmar under året:

81
88
10

Ekonomi: Se särskild bilaga
Anslag
Kommunalt anslag/bidrag föregående år: 5 436
Kommunal anslag/bidrag detta år:
6 381
Övriga anslag/bidrag:
9500 (från distriktet)
Styrelsemöten
Antal protokollförda sammanträden: 6
Övriga möten: 2, varav ett förberedande möte inför kongressen och ett möte för att planera
verksamheten 2022. I övrigt har styrelsen haft kontinuerlig kontakt via e-post och telefon.
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Medlemsmöten
Föreningen har haft fyra medlemsmöten under året. Under våren valde vi att inte ha några
möten på grund av pandemin. Då startade vaccineringen och framåt hösten hade de flesta
fått två doser så då vågade vi bjuda in till möten igen.
5 juni, årsmöte: 16 närvarande medlemmar. Krister Larsson, ordförande i Socialnämnden
(M), var mötesordförande.
7 okt, medlemsmöte: Inget tema. Antal deltagare: 2
4 november, medlemsmöte: Föredrag om hörseltekniska produkter med Eartech.
Antal deltagare: 12
2 december, medlemsmöte: Samråd om verksamhetsplan och budget. Marcus Wennerström
från kommunens Trygghets- och säkerhetsavdelning informerade om kommunens
krisberedskap. Antal deltagare: 10
Studier och kurser
Kurser anordnande av förbundet där föreningens medlemmar har deltagit i:
19 januari: Webbinarium Den nya medlemsregistret. Två styrelseledamöter deltog.
21 april: Webbinarium Kom igång med Zoom. Tre styrelseledamöter deltog.
8 juni: Webbinarium Ge HRF en medlem i present. En styrelseledamot deltog.
2 september: Webbinarium Att synas och höras i sociala medier. En styrelseledamot deltog.
7 september: Webbinarium Att synas och höras i massmedia. Två styrelseledamöter deltog.
14 september: Webbinarium Hundra år på hundra minuter. En styrelseledamot deltog.
Föreningen var speciellt inbjuden för att berätta om vår verksamhet i egenskap av
mottagare av priset Årets HRF-inspiratör.
Kurser anordnade av distriktet där föreningens medlemmar har deltagit i:
Utbildningsdag 25 september: Kommunikation i vården. Två styrelseledamöter deltog.
Föreningens egna studiecirklar anordnade själva eller tillsammans med ett studieförbund:
TSS för nybörjare: Sex deltagare har träffats varannan vecka med undantag för senare
delen av våren då restriktioner förhindrade det.
TSS, fortsättning: Tre-fyra deltagare har träffats varannan vecka med undantag för senare
delen av våren då restriktioner förhindrade det.
Nålbindning: Vid fyra tillfällen träffades 4-5 deltagare.
Utåtriktad information
I början av året bjöd vi in till fyra digitala träffar då vi visade HRF Talks (från 2020) och hade
efterföljande diskussioner. Vid varje tillfälle deltog 4-6 personer.
Under höstens Hörselvecka kunde vi göra motsvarande, men denna gång med två fysiska
träffar då vi lyssnade till fyra föredrag. Under samma vecka bjöd vi in till Öppet Hus vid två
tillfällen, en eftermiddag och en kväll för att ge även yrkesverksamma möjlighet att ta del av
information och prova på hörselteknisk utrustning. Sammanlagt fick vi ett trettiotal
besökare.
Hörselveckan avslutades med att vi stod på Torget med ett informationsbord där vi pratade
med många besökare.
I slutet av november deltog vi med ett informationsbord på Funktionsrätt Enköpings
julmarknad.
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Yttrande/skrivelser, uppvaktningar
Textade webbsändningar: I början av året tog vi kontakt med kommunfullmäktiges
ordförande och påpekade vikten av att texta fullmäktigemöten som visas på webben. Vi
lämnade också över det som ett ärende till tillgänglighetsrådet (KTR). Synpunkten har även
lämnats in som ett medborgarförslag (privat).
Syn- och hörselinstruktör: Vid årsmötet passade vi på att informera den politiker som var
mötesordförande om vikten av att den finns en syn-och hörselinstruktör i kommunen. Han
lovade att bevaka frågan i HSVO där han var nyvald ledamot.
Textad krisinformation: Vid höstens föreningsmöte då medlemmarna fick information om
kommunens krisberedskap påpekade vi behovet av textad information.
Kongressen: en motion om studiematerial för anhörigcirkel lämnades in till HRFs kongress
men avslogs.
Remissvar: vi har varit delaktiga i ett remissvar till Enköping kommun (Lillsidan) där vi påtalat
påverkan på ljudmiljön.
Vi deltog i en demonstration för att uppmärksamma kommunfullmäktiges ledamöter på
bristen på föreningslokaler i kommunen.
Arbetsgrupper och intressegrupper
Föreningshistoria: tre styrelseledamöter har träffats regelbundet under året för att gå
igenom föreningens arkiv. Syftet är att samla in viktiga händelser från protokoll och
verksamhetsberättelser innan dessa lämnas till Folkrörelsearkivet.
Slingkollen: Fyra personer har genomfört fyra slingkontroller under året.
Batteriförsäljning: Fyra personer turas om att ansvara för försäljning av batterier en gång i
veckan.
Representation och samrådsgrupper
Lena Thorén har varit föreningens representant Hörselskadades distrikt.
Vid distriktets års-o halvårsmöten har Elsie Johansson varit föreningens ombud.
Elsie Johansson har varit föreningens ombud vid Funktionsrätt Enköpings ordförandemöten
och årsmöte.
Via Funktionsrätt Enköping deltar Elsie Johansson och Tilda Holstius som ledamöter i KTR,
Kommunala Tillgänglighetsrådet. I samrådsgruppen för Kulturhus Joar deltar Elsie Johansson.
I samrådsgruppen för den nya gymnasieskolan deltar Tilda Holstius.
Resor och andra sociala arrangemang
28 april: Guidad tur. Konst i Enköping
16 juni: Guidad tur. Parker i Enköping
26 okt: Guidad tur. Konsthallen
23 nov: Guidad tur. Konsthallen
Antal deltagare: 5-8
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Övrigt
Nyhetsbrev/information har skickats ut till medlemmarna via vanlig post och/eller e-post vid
sex tillfällen.
Hemsidan, www.hrf.se/enkoping, uppdateras kontinuerligt.
Media: Vi har synts i media vid ett tillfälle i samband med att vi fick utmärkelsen Årets HRFinspiratör.
Vi hade ambitionen att starta med Utegympa under våren men efter två tillfällen fick vi ställa
in p g a sjukdom.
Sommarcafé: Föreningsmedlemmar har vid fyra tillfällen ansvarat för café-verksamheten på
föreningsgården Sommarro.
Alla aktiviteter vi anordnar är även öppna för deltagare från andra föreningar inom
Funktionsrätt Enköping. Syftet är både att få fler deltagare men också att de ska få möjlighet
att delta i aktiviteter som är tillgängliga för hörselskadade.
Slutord
Hörselskadades förening i Enköping fick utmärkelsen "Årets HRF-inspiratörer 2021".
Föreningen belönas med 10 000 kronor för att de "med stort engagemang, nyfiken
kreativitet och mod" har lyckats skapa mötesplatser i en tid av fysisk distansering.
Det har under året varit nödvändigt att anpassa verksamheten till följd av de restriktioner
som coronapandemin medfört. Vi har blivit bättre på att använda digitala tekniker men har
ändå valt att avvakta med en del aktiviteter tills det varit möjligt att träffas eftersom många
av våra medlemmar inte kan använda den digitala tekniken.
Vi riktar ett varmt tack till Enköpings kommun och Hörselskadades distrikt för ekonomiskt
bidrag som möjliggjort att verksamheten kunnat genomföras.
Till sist, men inte minst, tackar vi de medlemmar som under året genomfört viktiga
arbetsinsatser som gjort det möjligt att bedriva verksamheten.

Enköping februari 2022

Lena Thorén

Elsie Johansson

Maud Sundqvist

Tilda Holstius

Lars Alatalo
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