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Nyhetsbrev 3/2016 
Detta nyhetsbrev skickas ut digitalt. Det är fritt att prenumerera – mejla till kansli@distriktet.info 

 

INSPIRATIONSKONFERENS OCH HÖSTMÖTE 
Starta hösten med inspiration! Den 28 augusti bjuder distriktskansliet in till Inspirationskonferens för 
föreningsaktiva och medlemmar där skådespelaren Benny Haag kommer att ge sin populära 
föreläsning ”Vadå, beror det på mig?!” som handlar om bemötande. 

Tid: 28/8, kl. 12.00-15.00 
Plats: Distriktskansliet, Södra Långgatan 21, Solna 
Anmälan: Senast 21 augusti till kansli@distriktet.info 

Mer information om Inspirationskonferensen hittar du här: https://hrf.se/stockholmslan/valkommen-
pa-inspirationskonferens/    

Under förmiddagen den 28 augusti anordnas distriktets höstmöte, separat inbjudan till detta skickas ut 
till berörda.  

PROJEKTANSÖKAN OCH PROJEKTLEDARUTBILDNING 
Vid distriktets årsmöte beslutades det om en ny modell för ekonomiskt stöd med organisationsstöd till 
föreningarna och möjlighet att söka projektmedel.  
Ansökan om projektmedel för 2016 ska göras senast 21 augusti och beslut om projektstöd fattas av 
Distriktsstyrelsen senast 31 augusti.  

Med anledning av detta anordnar distriktskansliet en projektledarutbildning den 16 augusti i 
distriktslokalerna på Södra Långgatan 21 i Solna. Kursen tar upp hur man skriver en ansökan och hur 
man leder ett projekt.  
Anmälan till kursen görs till: kansli@distriktet.info   

Läs mer om Projektstöd för verksamhetsutveckling och projektledarutbildningen här: 
https://hrf.se/stockholmslan/om-oss/foreningsinformation/soka-bidrag-till-verksamhet/ 

KARTLÄGGNING AV HÖRSELREHABILITERINGEN I SLL 
Vet du hur hörselrehabiliteringen utförs i Stockholms län? Under våren har distriktet sökt svar på just 
den frågan i en kartläggning. Ursprungsfrågan har lett till många andra frågor, dessa kommer vi under 
hösten söka svar på hos politikerna i landstinget. Efter sommaren kommer rapporten att presenteras. 
Följ utvecklingen på hemsidan! 
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HÖRSELDAGEN OCH HÖRSELVECKAN 
Vecka 41 är det dags för Hörselveckan och lördagen den 15 oktober är det Hörselskadades Dag. Börja 
redan nu fundera på vad ni vill göra under dessa dagar för att uppmärksamma hörselfrågor. 

NY HEMSIDA 
Hela HRF har fått nya hemsidor, allt från riksförbundet till föreningsnivå. Den nya hemsidan fungerar 
lika bra i datorn, som läsplattan eller mobiltelefonen. Distriktets har nu uppdaterat sin hemsida, och 
förhoppningsvis hittar ni allt ni söker! 
Har du frågor gällande den nya hemsidan kan du vända dig till förbundet: webmaster@hrf.se, eller till 
distriktets kommunikatör Cecilia Wihlborg: cecilia.wihlborg@distriktet.info 

Kolla in distriktets nya hemsida här: https://hrf.se/stockholmslan/ 

HRF:S KONGRESS 
I slutet av maj anordnade riksförbundet forskningskonferens och kongress i Linköping. Bland annat så 
valdes Mattias Lundgren till ny förbundsordförande och kongressen antog nytt handlingsprogram. 
Jonas Sahlbergs från Stockholmsdistriktet valdes till ny förbundskassör, och Ludvig Ahlström valdes 
in i valberedningen. Agneta Österman valdes till att sitta kvar i förbundsstyrelsen. 

BEMANNING AV KANSLIET SOMMAR 
Distriktskansliet har öppet hela sommar, men med begränsad bemanning från midsommar fram till 
och med den 12 augusti. 
 

Trevlig sommar önskar distriktskansliet!

 


