
 

Giltig fr o m 2018-12-02, efter beslut vid extra årsmöte. 

 
Johan Söderhjelms minnesfond 

 
Johan Söderhjelm avled 2016. Han testamenterade sin fastighet till Hörselskadades förening och 
Synskadades förening i Uppsala, som delade lika på intäkterna efter försäljningen. 
Johan var styrelseledamot och teateransvarig i HRF Uppsala fram till 1998. Han var mycket 
intresserad av kultur, framför allt opera, och ordnade många medlemsresor till teater- och 
operaföreställningar.  
Johan föddes i Finland, där man tidigt upptäckte att han hade en CP-skada som bl a medförde 
nedsatt rörelseförmåga och grava talsvårigheter. Senare upptäckte man att han också hade en 
uttalad hörselskada. Hans mamma var svensk och vid 10-årsåldern fick han flytta till ett skolhem i 
Sverige. Där fick han utbildning i bokbinderi, men inte förrän han var 24 år kunde han lämna 
institutionen. Då återvände han till Helsingfors där han fick arbete som bokbindare och där började 
han också engagera sig i hörselskadades föreningar. Efter några år träffade han svenska Iris, som blev 
hans hustru och tillsammans med henne fick han ett långt och lyckligt liv i Uppsala, dit de flyttade. 
Han fortsatte arbeta som bokbindare och blev erkänt skicklig inom yrket. 
Hörselskadades förening i Uppsala beslutade vid årsmötet 2018 att en del av arvet ska användas till 
grunden i en minnesfond vars ändamål och utdelning framgår av nedanstående stadgar.  
 

Fondens belopp är vid starten 700 000 kr. Det är möjligt för andra personer att sätta in medel i 
minnesfonden, vilket då ska ske till plusgiro 29 30 29-5. Ange ”Minnesfond” vid inbetalning.  
 

Ansökan om medel ska göras på avsedd blankett och ställas till Hörselskadades förening i Uppsala, se 
aktuell post/e-adress i medlemstidningen Luren eller på hemsidan www.hrf.se/uppsala. 
 

Stadgar  
Ändamål:  
Medel skall tillfalla någon av följande kategorier 

 hörselskadade, för att möjliggöra deltagande i lägervistelse eller utbildning, t ex 
resekostnader, avgifter, kursmaterial. Vid behov av prioritering ska barn och ungdomar 
prioriteras före vuxna. 

 hjälpmedel till hörselskadade som underlättar i allmänna kommunikationen 

 hörselskadade och/eller anhöriga till dessa, för TSS- eller TS-utbildning.  

Bidrag utgår inte till ändamål som regelmässigt tillgodoses av allmänna medel. 
Sökande ska vara skriven i Uppsala län. 
 

Utdelning:  
Medel delas ut årligen. Personer kan själva söka medel ur minnesfonden eller bli föreslagna som 
mottagare av tredje person. HRFs styrelse beslutar om mottagare av fondmedel.  
Ansökningar behandlas två ggr per år, efter 30/4 respektive 31/10. Beslut delges sökanden inom en 
månad. 
 

Belopp:  
Utdelat belopp kan delas mellan en eller flera mottagare och maximalt uppgå till 50 000 kr per år, 
varav max halva beloppet delas ut 30/4.  
 

Ändring av stadgarna för minnesfond:  
Stadgarna för denna minnesfond kan endast ändras vid HRF Uppsalas årsmöte eller extra årsmöte. 
Vid eventuell förändring av stadgar ska detta meddelas i kallelsen till årsmöte/extra årsmöte. 


