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Förbundsstyrelsen 

Vid styrelsemöte den 21 augusti togs de sista besluten avseende Kongressen 2020 och 

kongresshandlingarna, som Förbundsstyrelsen har arbetat med de senaste månaderna. 

Handlingarna skickades ut till samtliga föreningar och distrikt den 28 augusti. Ni som 

kanske redan har haft möjlighet att gå igenom materialet ser att det finns en del 

förändringar/nyheter föreslagna till nästa kongress. Materialet finns tillgängligt på 

webben www.hrf.se/Kongress 2020. Vi kommer också att gå igenom det på distriktets 

höstmöte (se nedan).  

 

Distriktsstyrelsen 

Distriktsstyrelsen hade sina årliga planeringsdagar för hösten/vintern den 31 augusti/1 

september.  

Som nämndes i förra nyhetsbrevet så råder det för närvarande brist på tolkar i regionen. 

Trots beställning i god tid fick distriktsstyrelsen inga tolkar till planeringsdagarna. Vi 

beslöt därför att testa distanstolkning (skrivtolkning från Stockholm). Detta fungerade 

faktiskt utomordentligt bra. Vi kommer naturligtvis att under hösten ta upp tolkfrågorna 

med regionens företrädare.  

 

Som tidigare informerats om kommer distriktsmötet att äga rum den 26 oktober i 

Göteborg. Förutom det sedvanliga samrådet avseende budget och verksamhetsplan för 

2020 kommer vi att gå igenom kongresshandlingarna, diskutera förslag på förändringar 

och nyheter samt diskutera eventuella motioner från våra föreningar. Vi hoppas 

naturligtvis att samtliga våra föreningar kommer att vara representerade på kongressen. 

Det är HRF´s framtid det handlar om.  

 

Ni som var med på distriktets årsmöte kan säkert erinra er om att vi inte fick förslag på 

personer som ställer upp i valberedning. Detta är beklagligt. Vi i styrelsen vill gärna be 

er alla som läser detta fundera på om ni kan ställa upp i valberedningen – alternativt 

ställa upp i distriktsstyrelsen – antingen som styrelseledamot eller adjungerad till 

styrelsen för att arbeta med någon speciell fråga. Alla förslag är välkomna! 

 

Den 15/16 november kommer vi att ha en Hörselhjälparutbildning på Fristads 

Folkhögskola. Separat inbjudan kommer inom kort. Välkomna med er anmälan till Birgit 

Hidgård i distriktsstyrelsen, som också svarar på eventuella frågor.  

Vi planerar också (om intresse finns) att ha kurser i utveckling av hemsidor samt annan 

IT-utbildning och eventuellt någon annan form av fortbildning. Kom gärna med 

synpunkter och förslag på utbildningar som kan vara av intresse! 
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Vi kommer också under hösten att deltaga på olika mässor med huvudsakligt syfte att 

informera om hörselfrågor och HRF´s arbete med detta. På sikt hoppas vi att detta ger 

föreningarna nya medlemmar. Följ vårt arbete på hemsidan.  

 

Vidare planerar vi att ha ett nytt ”stormöte” med våra ansvariga politiker i regionen. 

Förhoppningsvis kan detta bli i jan/febr nästa år. 

 

Nästa årsmöte kommer att äga rum den 18 april 2020, kongressen den 29 – 31 maj och 

distriktsmötet den 24 oktober. Notera datum! 

 

Om ni -  i någon förening – skulle vilja diskutera verksamhet m.m. med någon/några av 

oss i distriktsstyrelsen är ni välkomna att höra av er. 

Annars ses vi på distriktsmötet i oktober! 

 

För Distriktsstyrelsen HRF Västra Götaland 

Eivor Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


