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Lista på våra motioner från 
HRF Östergötland

• Nr 700 Samtliga medlemmar  
registrerade på förening.

• Nr 203 Mindre justering: god  
visuell miljö som del av hörsel- 
smart utformning.

• Nr 409 Representation i förbunds-
styrelsen för intressegrupper.

• Nr 500 Allmän hörselkontroll för 
alla medborgare över 65 år.

• Nr 504 Regelbundna utbildningar 
i slingteknik.

• Nr 519 Automatisk tolkbokning 
vid besök på vårdinrättning.

• Nr 571 Strategier för att stödja 
svaga föreningar och distrikt.

• Nr 573 Intressegrupp för anhöriga.

• Nr 581 Kunskapsspridning och 
medlemsvärvning.

• Nr 585 Förtydligande av intresse- 
gruppernas verksamhet på för-
bundets hemsida.

• Nr 589 Information på olika språk 
på HRF:s hemsida.

• Nr 590 Information på  
lättläst svenska.

• Nr 591 Stärka teckenspråks- och 
TSS-användningen bland hörsel-
skadade.

• Nr 594 Utpekande av sakkunniga 
per målgrupp/hörselskada.

• Nr 541 Nationell konferens för  
hörselskadade i yrkesverksam 
ålder.

• Nr 542 Följ noga Arbetsförmelings- 
reformeringens konsekvenser för 
hörselskadade.

• Nr 547 Upphandling av hjälp- 
medel nationellt.

• Nr 557 Kompatibilitet för  
hjälpmedel.

• Nr 558 Utveckla kunskapsutbytet 
mellan audionomer och  
HRF/hörselskadade.

• Nr 559 Obligatorisk hörsel- 
sceening av nyanlända.

Kongressen 28–30 maj | Kommande aktiviteter 2021 | Tillgängligt | Coronasäkert

Du är välkommen som observatör till HRF:s kongress 28–30 maj! 
Kom och se vilken inriktning HRF kommer att ha på verksam-
heten de kommande fyra åren. Temat för kongressen är  
”En växande kraft”. Kongressen kommer att livesändas på  
webben inklusive skrivtolkning. Du hittar all information på:  
https://hrf.se/kongress2021/
Kongressen är HRF:s högsta beslutande organ. Det är nu fem år  
sedan senaste kongressen, som ägde rum i Linköping. Egentligen 
skulle det bara ha varit fyra år emellan, men pandemin satte 
stopp. I år genomförs kongressen digitalt, vilket gör att den inte 
blir sig riktigt lik i alla avseenden. 
I stället för att alla deltagare samlas på en plats, kommer delta-
garna nu att samlas framför skärmarna hemma i bostaden eller i 
en samlingslokal på orten där de bor och där man har möjlighet 
att hålla avstånd.
Till kongressen utser föreningarna företrädare, ombud. Man 
brukar också ha med ett valfritt antal observatörer, som kan följa 
förhandlingarna, men som inte får rösta i olika frågor. 
I år kommer det vara möjligt för vem som vill att följa kongress-
förhandlingarna, genom att de sänds på en särskild Youtube- 
kanal. 
Till kongressen har vi i Östergötland skickat in ett antal motioner, 
som kongressen kommer att ta ställning till. Se separat lista. 
En viktig fråga för kongressen är att välja ledamöter till förbunds- 
styrelsen. Susanna Ahlström, medlem i Linköpingsföreningen, 
valdes in som ledamot i förbundsstyrelsen vid förra kongressen 
och vi har nominerat henne till ytterligare en period. Vi hoppas 
att kongressen ger henne nytt förtroende.
I år kommer arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att tala 
på kongressen, vilket blir intressant med tanke på att ett av de 
prioriterade områdena för HRF är ett ”hållbart, hörselsmart 
arbetsliv”.
Att delta i kongressen, antingen som ombud eller observatör, är 
en rolig och spännande upplevelse. Man har möjlighet att knyta 
kontakter med andra hörselskadade och, det kanske viktigaste, 
att det går att påverka! Hoppas vi blir fler i organisationen, 
som är med och påverkar. Engagera dig du också!

Reviderat 20 maj



Hörselcafé
Kom och träffa oss i styrelsen digitalt i Zoom  
den 3 juni kl 18–20. Vi tar bland annat upp:

• Välkomnande av dig som ny medlem

• Smått och gott från HRF:s kongress:  
Vilka frågor blev det mest diskussion kring? Fick distriktet 
igenom några motioner? Hur ser nya förbundsstyrelsen ut? 
Hände det något speciellt/roligt/tråkigt?

• Vad gör vi i höst?

• Sommaravslutning och tack till alla som har deltagit i  
föreningens aktiviteter och verksamhet.

Även ni som inte har varit med på Zoommöten tidigare kan 
enkelt delta via den länk som skickas ut till dem som anmäler 
sig. Vi skickar tydliga instruktioner om du behöver.  
Anmälan till linkoping@forening.hrf.se 

Grillfest
Den 4 september kl. 13–16 bjuder HRF Linköping in till  
grilleftermiddag utomhus på Fontänen. Vi hoppas att hösten 
medför att vaccineringarna mot covid är klara, och att vi 
därmed kan börja umgås ordentligt igen. Vi börjar försiktigt 
med en härlig grilleftermiddag på Fontänen. Grillmat med 
kvalitetskorvar finns uppdukat, och föreningen bjuder alla 
medlemmar som är intresserade.  
Anmälan till: linkoping@forening.hrf.se Ta gärna med en vän.

Träff för yrkesverksamma
Intressegruppen för yrkesverksamma kommer att träffas  
den 20 augusti i Trädgårdsföreningen i Linköping, för att 
umgås och prata om hur det är när man har en hörselskada på 
arbetsplatsen. Tiden är 18:00-19:30. Se även HRF Öster- 
götlands hemsida, www.hrf.se/ostergotland

Hörselveckan 11-17 oktober 2021
Året Hörselvecka infaller den veckan 11-17 oktober. Under 
veckan finns möjlighet att titta på webbsända föreläsningar 
inom hörselområdet, en föreläsning per dag under sju dagar.  
Förra årets föreläsningar finns fortfarande tillgängliga  
på www.hrf.se/HRFtalks
I dagsläget är det inte klart vilka lokala aktiviteter  
som anordnas, förutom vårt föreningsmöte (se nedan).

Föreningsmöte
Vårt årliga föreningsmöte, då vi samråder om verksamheten 
för nästkommande år har vi lördagen den 16 oktober kl 13–16 i 
Bergqvists rum på Fontänen. 

Hörselvänlig bokcirkel

Vi är en grupp som läser och dis-
kuterar böcker. Här finns inga krav 
på god hörsel, och därför träffas vi 
på Facebook och kallar oss  
Den hörselvänliga bokcirkeln.  
Vi läser nu boken Lärarinnan  
av Danny Wattin.

Varmt välkommen! 

www.facebook.
com/groups 
/HRFbokcirkeln

Till Bokcirkeln

Kontakt

HRF Linköping

E-post: linkoping@forening.hrf.se

Tel. 013–13 36 53 telefonsvarare

Post: 
HRF Linköping 
Föreningshuset Fontänen 
Västra vägen 32 
582 28 Linköping

Häng med oss 
in på: 
www.hrf.se/
linkoping

www.facebook.
com/groups 
/Hrf.linkoping

www.hrf.se 
/HRFtalks


