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Verksamhetsberättelse för år 2020 

 

HÖRSELSKADADES FÖRENING I VÄXJÖ 

 
Styrelsen har under 2020 varit: 

 

Ordförande   Görel Gemzell Åhman till och med 9 maj. 

Vice ordf och sekreterare  Gudrun Rydh från 9 maj 

Kassör   Hans Åke Nilsson 

Ledamot   José Cattolica 

Ledamot      Kim Irehed 

Ledamot   Lars-Håkan Johansson 

Suppleant   Håkan Ström 

Suppleant   Elisabeth Pilkvist 

 

 

Revisorer   Sven-Erik Månsson 

   Ingrid Bengtsson 

 

Revisorsersättare  Valdes ej 

    

Valberedning  Årsmötet kunde inte välja någon valberedning 

 

Ledamot i Distriktsstyrelsen Gudrun Rydh, José Cattolica 

 

Ombud till Distriktsårsmötet Margareta Nilsson 

   Leif Rydh 

   José Cattolica 

Ombud till Distriktsmötet Valdes ej på årsmötet 

 

.Ombud till ABF  Gudrun Rydh Ord 

 

 

Verksamhetsberättelse för 2020 detta märkliga år.  

Föreningens verksamhet har under 2020 varit mycket mindre än det normala och anledningen 

är Corona viruset. Vi startade året med förhoppning om att det skulle bli ett verksamt år med 

olika planer för aktiviteter. Tyvärr blev de flesta inställda. 

Vi nåddes också av det mycket tråkiga meddelandet att vår ordförande sedan några år, 

Görel Gemzell Åhman hade avlidit den 9 maj 2020. Görel har varit medlem i HRF sedan 21 

år tillbaka. Redan tidigt blev Görel invald i styrelsen och har varit den trogen i alla åren ända 

fram till sin död. Görel var vid sitt frånfälle ordförande i HRF Växjö. Görel har också varit 

verksam i HRF Distrikt Kronoberg under flera år.  

Under hela sin medlemstid arbetade Görel för att de hörselskadade ska få en bättre 

tillgänglighet i samhället. Görel arbetade tidigt med att det skulle finnas hörslingor i offentliga 
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lokaler och gjorde också slingkoller på en hel del platser. Görel var också den som ordnade så 

det finns portabel hörslinga på Växjö Lasaretts akutmottagning.  

Konserthuset i Växjö och Palladium, liksom kommunens och lasarettets receptioner är andra 

exempel som har hörslinga tack vare Görel. De senare åren var Görel rörelsehindrad. vilket 

ledde till att hon ofta påtalade bristen på handikapp parkeringsplatser i nära anslutning till 

offentliga miljöer. Görel var under många år ledamot i Kommunens olika samverkansråd där 

hon alltid gjorde ett stort och viktigt arbete för tillgängligheten för alla funktionsnedsatta.  

Saknaden är stor! 

 

Styrelsens verksamhet 

 

Styrelsen har under året haft tre (3) protokollförda sammanträden med en mycket bra 

uppslutning. 

Ett (1) styrelsemöte i november ställdes in på grund av pandemin och den ökade smittrisken. 

Alla våra möten präglas av en vilja att göra vårt allra bästa för föreningen. Det råder en bra 

samarbetsvilja i styrelsen och en god stämning. 

Utöver de formella styrelsemötena har vi haft mail och telefonkontakter under 

verksamhetsåret 

 

Medlemsförhållande 

 

Medlemsantal vid årets slut 139 st. 

 

Vi har fått flera nya medlemmar i Växjö. Styrelsen / Föreningen hälsar alla nya medlemmar 

hjärtligt välkomna till oss och hoppas ni ska trivas tillsammans med oss!! 

Tyvärr har det ju blivit en annorlunda start för våra nya medlemmar men vi hoppas på ett 

bättre 2021. 

 

Medlemsmöten  

 

Februari Terapeut Gunnar Sindt gästade föreningen på ett medlemsmöte. Gunnar Sindt 

talade om KBT/ACT vid olika problem med hörseln. Mycket pedagogiskt och 

lärorikt. 

 

Mars  Vårt planerade årsmöte 21 mars ställdes in.  

 

  

Maj Länsträff där HRF Växjö skulle varit värdar fick också ställas in. 

 

 

  

September  Föreningens årsmöte hölls den 19 september på IOGT, Vattentorget. Få 

deltagare men de som var där deltog aktivt och allt var Coronasäkrat. Vi hade 

sedvanliga mötesförhandlingar. 

Årsmötet kombinerades med vårt höstmöte där vi samrådde om budget och 

verksamhetsplan för 2021. 

 

Oktober Oktober är vår egen månad och speciellt w 42 med syfte att sprida kunskap om 

hörselskador och om vår förening. Detta år arrangerade vi ingen föreläsning 
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men HRF Förbund hade föreläsningar på Internet om olika problem man kan ha 

vid nedsatt hörsel, HRF Talks. Mycket intressanta föreläsningar.  

HRF Växjö hade en utställning på Stadsbiblioteket i samband med 

anhörigveckan som arrangeras av Växjö Kommun i samarbete med HSV. 

 

November Föreningen hade för avsikt att bjuda alla medlemmar på ett trevligt  

Adventsmöte. Många medlemmar anmälde sig, men smittorisken ökade så vi 

valde att ställa in även detta. Väldigt tråkigt! 

 

 

Under året har föreningens TSS- cirkel med ett antal medlemmar, varit vilande. Normala år 

träffas gruppen regelbundet på Vallhagen för att träna TSS. TSS= Tecken Som Stöd. Det 

finns plats för fler i gruppen och man kan hoppa in när som helst utan förkunskaper. I år har 

det dock inte varit möjligt. 

 

Nu kan vi bara hoppas att 2021 ska bli bättre. 

 

 

Representation i kommunens olika Samverkansråd för funktionsnedsättningsfrågor 

2020. 

Växjö kommuns 2 olika Samverkansråd för tillgänglighets - och funktionsnedsättningsfrågor 

har under året ersatts av ett Samverkansavtal mellan HSV och Växjö Kommun. Meningen är 

att det ska arrangeras 4 träffar varje år med olika teman. På grund av pandemin har bara ett 

möte arrangerats under 2020.  

 

Chockhöjning av utprovningsavgift 

I november 2019 nåddes vi av budet att utprovningsavgiften för hörapparat skulle höjas med 

300 % i Region Kronoberg. Gudrun Rydh och Lena Ekbring Rindsäter, ordf i distriktet, 

reagerade omedelbart och fick genomslag i Smålandsposten, Smålänningen och 

Radio Kronoberg intervjuade Mattias Lundekvam, vår förbundsordf.  

Gudrun blev intervjuad av SVT, Smålandsnytt. Regionen tog tillbaka sitt förslag men kom 

tillbaka med ett nytt förslag på höjning med 272 %. Vi kämpade på med insändare mm men i 

juni 2020 beslöt Region Kronoberg om höjningen. HRF har överklagat beslutet men ännu inte 

fått något svar från Förvaltningsrätten. Även en privatperson har överklagat beslutet till 

Förvaltningsrätten och det stödet tackar Föreningen för. 

 

 

 

Övriga aktiviteter där styrelsens medlemmar deltagit  

Tillgänglighetsvandring på Länsstyrelsen. Gudrun Rydh deltog och framförde behovet av 

hörslinga i receptionen. 

Medverkan i Länsstyrelsens Tillgänglighetsråd 

HSV:s Årsmöte 

HSV:s Idémöte  

HRF Kronobergs Distriktsårsmöte 

HRF Kronobergs Distriktsmöte 

Deltagit på Intressentdialog med Växjö Kommun och HSV 

Studiebesök på Företagscenter, Växjö. Inbjudna för att eventuellt hyra lokal där.  
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Slutord 

 
Vi i styrelsen anser att året som gått varit givande men ledsamt med alla restriktioner och 

rekommendationer. Det är synnerligen beklagligt att allt blir inställt men inget vi kan påverka.  

Det är vår förhoppning inför 2021 att intresset för våra aktiviteter inte har minskat utan 

snarare ökar om och när vi kan arrangera något möte. Vår ambition är att finna aktiviteter som 

tillgodoser våra medlemmars olika intressen. Vi i styrelsen är alltid öppna för olika förslag 

och idéer och tar tacksamt emot tips på olika aktiviteter. 

 

Växjö 2021-02-08 

 

 

 

Gudrun Rydh  Hans Åke Nilsson 

Vice ordförande/sekreterare Kassör 

 

 

 

Kim Irehed   José Cattolica 

Ledamot   Ledamot 

 

 

 

Lars-Håkan Johansson 

Ledamot   

 

 

 

Håkan Ström   Elisabeth Pilkvist 

Suppleant   Suppleant 

 

 


