
Nyhetsbrev nr 1, 2018 

    Nyhetsbrev nr 1, 2018 
 

Distriktsstyrelsen HRF Västra Götaland har sitt andra sammanträde för året  

den 3 mars. Huvudpunkterna på agendan blir bokslutshandlingarna 

(verksamhetsberättelse för 2017, bokslutet samt revisionen). På eftermiddagen kommer 

vår förbundsordförande – Mattias Lundekvam – att deltaga i styrelsens möte. Några av 

våra kollegor i Skaraborg kommer också med. Huvudpunkterna kommer då bl.a. vara 

hur vi skall förhålla oss till utspel från några (ett fåtal) personer inom dövrörelsen, vilket 

vi har kunnat läsa om i medierna. 

 

Utbildningsdagen den 10 mars i Göteborg 

Västra Götaland är en av de regioner i landet där Hörselverksamheten fungerar bäst. 

Kommer det att förbli så? Hur ser verksamheten ut idag och vilka utmaningar ser man 

framöver. Kom och lyssna till Mattias Johansson, verksamhetschefen. Mattias kommer till 

oss på förmiddagen. Förbered gärna frågor till Mattias. 

På eftermiddagen får vi besök av Andreas Stjärnström från kansliet i Stockholm. Andreas 

är ansvarig för förbundets intressepolitiska avdelning. Andreas kommer att berätta om 

de frågor som HRF ser som mest viktiga idag och som ligger närmast i 

verksamhetsplanen för 2018. Även här – förbered gärna frågor till Andreas. 

 

Passa på att anmäla er (senast 26 feb) till en intressant och lärande lördag. Vi hoppas att 

få se så många som möjligt av er där. Dagen är i första hand riktad mot styrelse-

ledamöter och hörselhjälpare men övriga medlemmar är välkomna i mån av plats.  

 

Distriktets årsmöte blir lördagen den 21 april i Göteborg.  

Vi återkommer längre fram om detaljer för mötet. Fram till idag har styrelsen inte fått in 

några kandidater till en ny styrelse för distriktet. Något att fundera på?? 

 

Medlemsstatistik för 2017 

HRF´s medlemsstatistik är nyligen uppdaterad.   

HRF är idag 24 244 medlemmar; en minskning med 385 jämfört med 2016. Minskningen 

av antalet medlemmar är dock inte lika stor som tidigare. Vi har idag 185 föreningar och 

22 distrikt. Åldersmedelvärdet är 72 år.  

När det gäller vårt distrikt (Västra Götaland) så är vi 2 788 medlemmar (-64 jämfört med 

2016). Glädjande nog visar några av våra föreningar plussiffror (Mark +2, Ulricehamn 

+3, Lerum +5, Mellerud +2, Lysekil +1).  

Vårt ”systerdistrikt” Skaraborg visar en ökning på 232 medlemmar och är idag 2 475 

medlemmar. Det betyder att i Region Västra Götaland har HRF 5 263 medlemmar, vilket 

utgör 22 % av hela medlemsantalet inom HRF. Stockholm är fortfarande den största 

föreningen, följd av Norra Skaraborg och Lidköping-Götene.  

 

Framgångsrikt påverkansarbete 

HRF har under en längre tid försökt få Region Västra Götaland att avsätta mer resurser 

till verksamheten med hörselimplantat, dvs att ge gravt hörselskadade personer 

möjlighet att få implantat. Det rör sig framför allt om s.k. Cochleaimplantat – CI. 

Inom distrikt HRF Västra Götaland finns intressegruppen ”Västplantorna” (personer med 

implantat och kandidater till implantat) som verkligen har jobbat med frågan. Detta – 

tillsammans med en motion från Michael Melby (själv politiker och HRFare från Mellerud) 

har äntligen givit resultat. Frågan har tagits upp i Hälso- och Sjukvårsstyrelsen och i 

Regionstyrelsen med positiva resultat. Nästa instans är Regionfullmäktige i april och  

vi ser med spänning fram emot det slutliga avgörandet. 
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Ny Dataskyddsförordningen (GDPR) 

En ny dataskyddsförordning kommer att introduceras i Sverige i maj, vilken bl.a. berör  

personuppgifter. Förbundskansliet arbetar med att se över vad HRF behöver göra för att 

anpassa vårt arbete i linje med GDPR. Arbetet omfattar medlemsregistret samt även 

insamlingen och de personuppgifter som kansliet hanterar. Det pågår också en översyn 

hur personuppgiftsansvaret ska regleras mellan förbund - distrikt - förening. Vi får säkert 

anledning att återkomma i denna fråga.  

 

 

 

För distriktsstyrelsen HRF Västra Götaland 

Eivor Johansson 

 


