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verksamhetsplan 2022 

 

HRF:s vision 

HRF:s vision är ett hörselsmart samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och 

jämlikhet. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras och där vi kan förverkliga 

oss själva, på våra villkor. 

Det här dokumentet är en övergripande plan för verksamhetsåret 2022 för Hörselskadades 

förening i Uppsala. Till planen bifogas en årskalender som visar planerade aktiviteter i 

föreningen. 

Prioriterade områden 2022-2025 

Tillsammans växer vi 

Vi i HRF vill att vår organisation ska växa år från år, både i kvalitet och i medlemsantal. Ju fler 

medlemmar vi har, desto starkare blir hörselskadade, både som enskilda individer och som 

påverkansgrupp. Ju fler vi engagerar, desto starkare blir HRF:s röst i samhällsdebatten.  

Aktiviteter 

• Medlemsvård och medlemsvärvning 

• Informera om HRF och medlemserbjudanden 

• Föreläsningar och arrangemang för medlemmar och allmänhet 

• Stödja intressegrupper inom föreningens verksamhetsområde 

• Informera och utbilda medlemmar om deras möjligheter och rättigheter 

• Stötta hörselskadade inom andra delar av civilsamhället, till exempel inom kultur och 

idrott 

Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv 

Vi i HRF vill att fler hörselskadade ska få ett långt och utvecklande arbetsliv i full delaktighet. 

Ett hörselsmart arbetsliv är ett hållbart arbetsliv, som förebygger ohälsa och är till gagn för 

både individ och samhälle.  

Aktiviteter 

• Synliggöra hörselskadade arbetstagare i olika medier 



• Utveckla samarbete med hörselvården om informationsaktiviteter riktade till 

hörselskadade i yrkesverksam ålder 

• Starta mötesplatser för yrkesverksamma hörselskadade  

• Informera om Hörsellinjen 

 

Hörselvård att lita på 

Vi i HRF vill att hörselskadade ska ha tillgång till hörselvård av hög kvalitet i hela landet. En 

samhällsfinansierad hörselvård som erbjuder et brett utbud av behandlingar, hjälpmedel och 

andra insatser för alla typer av hörselskador, utifrån en helhetssyn på individens behov.  

Aktiviteter 

• Utveckla samarbetet med hörselvården 

• Informera medlemmar och andra hörselskadade om deras möjligheter och 

rättigheter när det gäller hörselvård till exempel audionom eller annan behörig hälso- 

och sjukvårdspersonal 

• Tipsa om Hörsellinjen för råd om rätten till hörselvård 

Textat, hörbart, demokratiskt 

Vi i HRF vill att audiovisuella medietjänster ska bli tillgängliga för hörselskadade- Det är en 

grundläggande, demokratisk princip att alla som lever i ett samhälle ska kunna ta del av det 

offentliga samtalet.  

Aktiviteter 

• Uppmuntra medlemmar att påtala brist på textning och dålig hörbarhet på webben, i 

sociala medier och andra sammanhang 

• Se till att vårt eget material är audiovisuellt mycket godtagbart  

 

Föreningens verksamhet i sammanfattning 

• Månadsmöten under terminerna. Batteriförsäljning, fika, föreläsningar 

• Studiecirklar. TSS, läsecirkel, släktforskning, stavgång 

• Vattengympa i varmbassäng. 1 gång per vecka under terminerna. Vattengympan 

startar så snart det är möjligt att få tillgång till bassäng. Planerad start i början av 

2022 

• Hyra fast lokal i Funktionsrättens lokaler och bemanna lokalen med frivilliga 

medarbetare för att stärka personlig servicen till medlemmar i frågor som rör hörsel 

och hörselhjälpmedel 



• Bussresa/bussresor med besök på intressanta platser. Skrivtolk alltid med. 

• Föreningsdagen ger möjlighet för hörselskadade att träffas. Föredrag eller 

underhållning.  

• Hörseldagen under hörselveckan. Rikstäckande aktivitet för alla föreningar i Sverige. 

• Föreläsningar, teater, utställningar med mera. 

• Höstens medlemsmöte. Samråd om verksamhet och budget. 

• Medlemstidningen Luren ges ut 2–3 gånger per år till samtliga medlemmar.  

• Nyhetsbrev skickas 2–5 gånger per år via e-post och post. 

Hemsida. 

 

Bilagor 

Aktivitetsplan/årskalender 2022 

Preliminär budget för 2022 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


