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Utbildningsdagen, som distrikt VG anordnade den 10 mars i Göteborg, 

blev mycket uppskattad. Mattias S Johansson, chef för Hörselvården i regionen, 

berättade om hur det gått 2017 och vilka utmaningar man har framöver. Andreas 

Stjärnström, vår intressepolitiske chef, redogjorde för de aktuella intressepolitiska 

frågorna inom HRF.  

 

Distriktets årsmöte lördagen den 21 april i Göteborg.  

Årsmötet avlöpte bra med de flesta av föreningarna representerade. Ordförande på 

årsmötet var Eva Olofsson, oppositionsråd inom Region Västra Götaland, från Göteborg, 

och sekreterare var Roger Wilhelmsson, Ulricehamn. 

 

Den nya distriktsstyrelsen består av Barbro Prästbacka, ordförande, Tage Carlsson, 

kassör. Övriga ledamöter är Birgit Hidgård, Harry Eriksson, Mimmi Claesson, Ingrid 

Flodhammar, Michael Melby, Tarja Pehkonen, Anne Liljenbäck, Eivor Johansson. 

 

Då distriktsstyrelsen – enligt tidigare beslut - skall bestå av 11 ledamöter betyder det att 

det för närvarande finns en vakans i styrelsen.  

 

Efter lunch diskuterades Värdegrunden. Roland Persson, ordförande i HRF Mark och 

verksam inom Svenska Kyrkan, inledde med att tala om betydelsen av Värdegrund från 

ett övergripande perspektiv. Därefter gick Eivor Johansson igenom HRF´s Värdegrund, 

vilken antogs på kongressen 2016. Årsmötets deltagarna diskuterade sedan - i grupper - 

HRF´s sex kärnvärden: Jämlikhet, Delaktighet, Kunskap, Trovärdighet, Mod, 

Engagemang. 

 

Framgångsrikt påverkansarbete 

Regionfullmäktige tog ett – för oss – positivt beslut den 10 april. Man vill se över 

hörselimplantatverksamheten i Regionen och Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen har fått i 

uppdrag att göra detta med målet att öka antalet operationer (främst CI) samt också se 

över tiden för utbyte av processorer.   

 

Ny Dataskyddsförordning (GDPR) 

Den 25 maj börjar ett nytt EU-gemensamt regelverk GDPR (Dataskyddsförordningen) att 

gälla. Det innebär bl.a. man försöker få bättre kontroll över de personuppgifter som 

företag och organisationer har om gemene man och hur dessa uppgifter får användas. 

Det kommer att beröra HRF (både förbundet men också föreningarna). På förbundsnivå 

håller man för närvarande på att titta på detta och alla föreningar kommer att få 

information om de nya reglerna och vilka förändringar som måste göras. Vår general-

sekreterare, Hanna Sejlitz, är huvudansvarig.  

 

Förbundskansliet flyttar 

Förbundskansliet i Stockholm kommer – i juni månad – att flytta från Gävlegatan i 

Vasastan till Kista.  

Byggnaden, där kansliet finns idag, kommer att byggas om och därmed blir hyrorna 

alltför höga. De nya lokalerna, som är stora och rymliga, är lätta att nå med både 

pendeltåg och tunnelbana.  

 

Förbundsmöte 26-27 maj i Jönköping 

På vårens Förbundsmöte kommer vårt distrikt att representeras av Barbro Prästbacka.  
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Eivor Johansson medverkar som Förbundsstyrelserepresentant.  

Huvudpunkter kommer att vara Årsredovisning 2017, Förbundsstyrelsens och distriktens 

rapporter, Slingkollen, Kongressarbetsgruppens redovisning, Medlemsundersökningar, 

Valrörelsen och den nya Dataskyddsförordningen.  

 

Slingkollen 

Har ni – i föreningarna – kommit igång med slingkollen? Det kan bli särskilt intressant 

med tanke på valrörelsen. Kan vi – som hörselskadade – ta del av politikernas budskap.  

 

Med önskan om en skön maj månad! 

 
 

 

För distriktsstyrelsen HRF Västra Götaland 

Eivor Johansson 
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