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Till
Postmottagare i HRFs föreningar
Övriga berörda

Kallelse till HRFs kongress den 29–31 maj 2020
Härmed kallas ombud från föreningar samt övriga berörda till Hörselskadades
Riksförbunds kongress på Quality Hotel Globe i Stockholm den 29–31 maj 2020.
Kongresstema:
Temat för HRFs kongress är ”En växande kraft”. Det är ett tema som sätter fokus på hur
vi tillsammans kan skapa ett växande HRF, ett starkare HRF – ett HRF som syns och
hörs. De tre orden återspeglar både växtkraften som spirar i vår folkrörelse runt om i
landet och drivkraften i vårt viktiga intressepolitiska arbete.
Förbundsstyrelsens förslag
Med denna kallelse följer förbundsstyrelsens förslag till justering av HRFs vision, nytt
intressepolitiskt program, organisationsprogram, prioriterade arbetsområden 2021–
2024, revidering av stadgar, medlemsavgift 2021–2024 och riktlinjer för valberedningen (se bilagor).
Motionsrätt
Kongressmotioner kan lämnas in av distrikt, föreningar, enskilda medlemmar och
stödmedlemmar. Motioner som väcks av medlem i en förening kan behandlas av
föreningsstyrelsen som antar motionen som sin egen eller avslår den. Medlemmen kan
också välja att skicka motionen direkt till förbundet.
Motioner lämnas in via formulär på HRFs kongresswebb, www.hrf.se/kongress2020,
från den 1 september 2019. Logga in på formuläret med användarnamn: kongress och
lösenord: motion. Motioner ska vara förbundet tillhanda senast den 28 november 2019.
Ombud och deltagare
På kongressen deltar ombud från HRFs föreningar. Varje ombud har en röst som
inte får överlåtas till någon annan. Föreningarna väljer ett ombud för varje påbörjat
trehundratal registrerade medlemmar per den 30 september 2019 och för vilka
medlemsavgift har betalats till förbundet. En lista med ombudsfördelningen skickas
ut till föreningarnas postmottagare i mitten av oktober.

HRF är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade.
Vi arbetar för ett hörselsmart samhälle, där landets 1,5 miljoner hörselskadade
kan leva i full delaktighet och jämlikhet.
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Även förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer, valberedning samt generalsekreterare
ska närvara vid kongressen och samtliga har yttrande- och förslagsrätt.
Distriktsstyrelserna har rätt att utse en representant vardera till kongressen och även
dessa har yttrande- och förslagsrätt.
Övriga HRF-medlemmar har rätt att närvara som observatörer. De har inte röst-,
yttrande- eller förslagsrätt.
Sista dag för anmälan till kongressen är den 29 februari 2020. Mer information om
anmälningsförfarandet kommer i samband med utskicket av ombudsfördelningslistorna i mitten av oktober.
Kongressavgift
Kongressavgiften är 1 500 kronor per ombud. Samma avgift gäller för distriktens
representanter. I avgiften ingår resa, logi i dubbelrum samt måltider enligt program
som kommer våren 2020. Enkelrum kan bokas mot ett tillägg av 525 kronor per dygn.
Observatörer deltar till självkostnadspris.
Förlorad arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för ombud som mot intyg styrker förlorad
arbetsförtjänst under kongressdagarna.
Inspirationsdag
Dagen före kongressen, torsdagen den 28 maj kl. 12.30–18.00, anordnar HRF en
inspirationsdag (se program på kongresswebben). Anmälan till dagen görs i samband
med kongressanmälan. Mer information om anmälningsförfarandet skickas ut i mitten
av oktober.

Varmt välkomna till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2020!

Vänliga hälsningar

Mattias Lundekvam
förbundsordförande, HRF
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tfn: 08-457 55 20, e-post: nina.andersson.weaver@hrf.se

