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I en undersökning – gjord av analysföretaget Novus – för att testa allmänhetens 

kunskaper om och attityder till bl.a. HRF fick vi inom HRF mycket bra resultat. Vi kan 

konstatera att uppfattningen om och förtroende för HRF är mycket positiv. Dock kan vi 

konstatera att inom vissa grupper i vårt samhälle är HRF relativt okänt. Dessa resultat är 

helt klart något vi har att bygga vidare på och arbeta med framöver.  

 

Distriktet HRF Västra Götaland 

Distriktsmötet eller höstmötet ägde rum den 29 september i Göteborg. De flesta av våra 

föreningar var representerade. I sedvanlig ordning presenterades distriktets 

verksamhetsplan och budget för 2019, vilka accepterades av mötet.  

Mattias S Johansson, verksamhetschef för Hörselvården, redogjorde för status inom 

verksamheten samt berättade om några framtidsplaner.  

Stefan Lyche, hörselingenjör, berättade om det fina sortiment av hjälpmedel som 

Hörselvården i Västra Götaland nu har tillgång till.  

Vidare fick vi en intressant föreläsning av Sofie Fredriksson, Göteborg, som nyligen 

presenterat en avhandling om hörselrelaterade problem hos kvinnor (mer finns att läsa 

på distriktets webbsida (www.hrf.se/vastragotaland/)). 

 

Vi har under hösten haft mindre aktiviteter i det intressepolitiska arbetet i avvaktan på 

att regionen hunnit organisera sig efter valet. Vi har dock varit aktiva i de olika 

brukarråden och har haft avstämningsmöten med såväl regionens Habilitering och Hälsa 

som med Hörselvården.  

 

Vi har medverkat vid ett antal mässor (Göteborg, Alingsås, Borås) i samarbete med den 

lokala föreningen. Där har vi också haft tillfälle att presentera HRF och tala om vad HRF 

står för och gör. Ett bra sätt att göra HRF känt. 

Vi har varit inbjudna till en kurdisk förening i Göteborg där vi kom i kontakt med våra 

nyanlända, där många lider av olika hörselskador. 

Västplantorna (intressegruppen för CI) har också varit aktiva på olika sätt.  

 

 På Förbundsnivå hade vi – sista helgen i november (fredag/söndag) - Förbundsmöte 

med s.k. rådslag, till vilket en extra representant från varje distrikt bjuds in.  

Under rådslaget tog vi upp frågor som engagemang, hur får vi fler medlemmar och fler 

förtroendevalda. Mycket bra diskussioner och intressanta förslag att arbeta vidare med. 

Vidare fick vi ett intressant föredrag om Civilsamhällets dvs den ideella sektorns roll i 

framtiden. Mer om Förbundsmötet (Rådslaget) finns att läsa på www.hrf.se ”Hörnet”. 

Förbundsmötet i övrigt: budget och verksamhetsplan för 2019 gicks igenom.  

Vi återkommer i början av 2019 med en presentation av de planer som finns för året.  

 

Förbundsstyrelsen utlyser en ny tävling. Bli ”Årets HRF-inspiratörer”. Utmärkelsen går till 

en förening eller ett distrikt, som har tagit ett initiativ som bidrar till att skapa och/eller 

utveckla medlemsengagemang och medlemsnytta inom HRF. Vinnaren belönas med 

10.000 kronor, att användas i den egna verksamheten. Läs också om detta på 

www.hrf.se ”Hörnet”. Vore roligt att se något bidrag från Västra Götaland.  

 

För Distriksstyrelsen HRF Västra Götaland 

Eivor Johansson  


