
Några rader från årets kongress. 

Den 28 - 30 maj hölls den uppskjutna kongressen på 
grund av coronemedemin digitalt. Det betydde att alla 
i HRF-Sverige kunde delta. 
Från HRF i Lund deltog ordförande Marie-Louise 
Andersson, vice ordförande Anita Richmond, 
styrelseledamöterna Monica Arnoldsson och 
Lillemor Broman          

      
Djup koncentration blandat med lite fika i det fina 
vädret. 
 

– Jag är så oroligt stolt över vår 
organisation! Vårt HRF. Vi syns, vi 
hörs och gör skillnad på riktigt. 
Det sa HRFs förbundsordförande 
Mattias Lundekvam i sitt invigningstal 
till kongressen och medlemmarna.  
Mattias blev omvald som ordförande 
för de kommande 4 åren. 



 

HRF i Lund gratulerades och 
uppvaktades vår ordförande 
Marie-Louise Andersson, som i 
hård konkurrens, blev invald som 
ledamot i förbundsstyrelsen. 

HRF i Lund passar också på att gratulera HRF i 
Enköping som blivit utsedda till ”Årets inspiratörer 
2021”. 

Det blev en hel del mer eller mindre heta debatter 
under kongressen. 
En av motionerna som diskuterades var en eventuell 
höjning av medlemsavgifterna. Anledningen är att 
bidrag i form av arv eller gåvor minskar. Dock beslöt 
kongressen att behålla avgiften på nuvarande nivå. 
Efter två dagar het debatt ställde kongressen sig till 
slut bakom förbundsstyrelsens förslag, att kraftsamla 
kring fyra områden under de kommande åren: 
organisationsutveckling (tillsammans växer vi), 
hörselvård (en hörselvård att lita på), arbetsliv (ett 
hållbart, demokratiskt arbetsliv) och textning (textat, 
hörbart, demokratiskt).  
Syftet med att kraftsamla kring kring några utvalda 
områden är att förbättra förutsättningarna för 
genomslag, förklarade Mattias Lundekvam. Det 



innebär inte att vi slutar att arbeta med andra frågor 
som väckte stort engageman såsom ljudmiljön i 
skolan, hörselinstruktörer i alla kommuner, bättre 
kvalitet i textningen i tv, hörselkontroll inom SFI-
undervisning med flera frågor. 

Om ni är nyfikna på mer information, så 
rekommenderar jag att ni går in på HRF:s hemsida 
eller på siten som heter ”HRF kongress”. Där ligger 
filmmaterialet kvar ett tag till. 

Det var trevliga kongressdagar men min reflexion är 
att trots att det gick att genomföra den digitalt, så 
längtar jag till nästa kongress som då förhoppningsvis 
genomförs IRL (in real life). Pandemin har verkligen 
lärt mig att uppskatta det mänskliga fysiska mötet och 
vikten av samvaro. 

//Anita Richmond 




