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Förord  

Hörselskadades förening i Stockholm befinner sig i en föränderlig värld där den politiska, tek-
niska och organisatoriska utvecklingen sker snabbt. 

Vid HRF:s kongress i Linköping den 27-29 maj 2016 antogs nytt handlingsprogram, föränd-
ringar i medlemsavgifter, ny värdegrund och stadgarna reviderades.
Med orden stark, synlig och hörselsmart speglar vi våra ambitioner för varje hörselskadad individ 
och för vår organisation. Ordens innebörd tar vi även i föreningen med oss som en röd tråd under 
den kommande kongressperioden 2017-2020.

Vi behöver bli bättre på att fånga upp förväntningar bland människor med hörselnedsättning 
runt om i Stockholm. Vi ska bevaka de lokala politikernas löften i våra frågor, till exempel i skol-
frågan. Vi ska fortsätta att förstärka vår uppsökande verksamhet genom att förlänga projektet 
som vi inledde 2015 och vi ska påbörja arbetet med en ljudmiljöfond.

Allt vi gör ska leda mot HRF:s vision där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlik-
het. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras och där vi kan förverkliga oss själva 
utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel.

Denna verksamhetsplan och budget bygger på det av kongressen 2016 beslutade handlingsprogrammet för 2017–
2020. Rubriker och underrubriker i avsnitt A-M är de rubriker i handlingsprogrammet där föreningen har 
särskilda uppdrag.

Stockholm 2016-09-22 

Lars Lindberg
styrelseordförande
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A: Stark, synlig och hörselsmart 

Stärka hörselskadade så att fler kan, vill och vågar ta tillvara sina möjligheter och rättigheter
Vi i HRF vill att alla hörselskadade ska kunna känna sig starka, trygga, delaktiga och jämlika med 
andra. Fria att leva sina liv utan onödiga hinder, med hörselsmarta strategier och lösningar för en väl 
fungerande vardag, och med mod att vara öppna om sin hörselskada och sina behov. Detta gäller oavsett 
typ och grad av hörselskada, i alla skeden av livet. 

Därför ska HRF utveckla sitt arbete med att stärka enskilda hörselskadade och deras anhöriga. Vi ska 
skapa insikt och ingjuta självförtroende genom att sprida kunskap om möjligheter och rättigheter, bland 
annat genom att börja bygga upp ett mentorsystem inom HRF (i vår förening mentor/hörselstödjare, se 
lokalt under B), där hörselskadade stödjer hörselskadade. Vi ska se till att fler kräver sin rätt som patient, 
konsument, arbetstagare, elev, förälder, publik, väljare och i alla andra aspekter av livet. 

Vi ska också erbjuda mötesplatser där hörselskadade får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra, 
finna inspiration och utveckla sin kompetens, samt uppmuntra fler att ”kliva ut ur garderoben” och bli 
synliga som hörselskadade. 

Varje person som vågar tala öppet om sin hörselskada, vågar säga ifrån, vågar ta för sig av möjlighe-
terna och kräva sin rätt bidrar till att hörselskadade blir en starkare kraft i samhället. En kraft att räkna 
med.

Öka hörselskadekunskapen och väcka opinion för ett hörselsmart samhälle
Hörselskadade är en självklar och berikande del av mångfalden i vårt samhälle. Ändå är det vanligt att 
hörselskadades behov förbises, lågprioriteras eller till och med avfärdas. Det är också många som upple-
ver sin hörselskada som ett socialt stigma, något som de känner att de behöver dölja, bagatellisera eller 
till och med skämmas över inför andra. 

HRF ska vara en drivande kraft i arbetet för ett hörselsmart samhälle, präglat av respekt för hörselska-
dades behov och rättigheter. Genom att sprida kunskap (delvis via hemsida, tidningen Språkröret och 
sociala media) och motverka negativa attityder, fördomar och stereotyper kan vi förebygga utanförskap, 
stigmatisering och diskriminering och bidra till ett samhälle som är bättre för alla. 

Med stöd av insamlad statistik och egna undersökningar ska vi upplysa beslutsfattare och andra nyck-
elpersoner om hörselskadades behov och villkor. Vi ska också arbeta för att synliggöra hörselskadade, 
bland annat i media, och väcka opinion för de frågor vi driver.

Vi som Stockholmsförening ska: 
– fortsätta vårt arbete för att sprida kunskap om hörselskador.
– nå våra målgrupper i samhället genom olika aktiviteter, spridning av informationsmaterial, före-
ningens nyhetsbrev samt tidningen Språkröret (se kapitel H).
– fortsätta använda oss av resurser som Teater Hipp-Happ för att levandegöra våra erfarenheter och 
öppna för en dialog kring hörselskadades behov, delaktighet och livskvalitet.
– fortsätta att stärka den enskilde individen genom stöd och möjligheter att engagera sig i olika grup-
per.

      Budget 2017   Budget 2016

      Intäkter Kostnader Intäkter          Kostnader

A: Stark, synlig och hörselsmart  (totalt)   20 000 kr             120 000 kr *
       Stöd till Teater Hipp-Happ      20 000 kr    20 000 kr

* 2016 ingick hörselkontroller i detta kapitel.
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B: Hörselvård och folkhälsa

Hörselrehabilitering är livsviktigt för hörselskadade. Genom rätt insatser i rätt tid kan människor med 
olika typer av hörselskador få en bra tillvaro med fungerande kommunikation och delaktighet, och 
undvika onödig ohälsa och utanförskap. Behoven varierar från person till person, över tid och beroende 
på livssituation, och insatserna behöver därför vara individuellt anpassade. 

Men alltför få hörselskadade får rehabiliteringsinsatser utöver hörapparatutprovning, och en del får 
inte heller grundläggande stöd när det gäller hörselskadekunskap, hörselstrategier för vardagen eller 
information om tolkservice och hörhjälpmedel för arbete, studier och fritid. 

Vi inom HRF ska därför fortsätta arbeta för att alla hörselskadade ska få rehabilitering efter behov 
inom ramen för den allmänna hälso- och sjukvården. Genom dialog och påverkan ska vi verka för att 
landstingen lever upp till sitt ansvar och erbjuder hörselvård av hög kvalitet. 

Vi ser i dag en utveckling med allt fler kommersiella aktörer inom hörselvårdsområdet, och detta 
har lett till ökad förekomst av oseriös försäljning av produkter och tjänster. HRF ska därför arbeta för 
bättre regleringar när det gäller vem som får utföra hörapparatutprovningar och vilka produkter som 
får säljas och provas ut som ”hörapparater”.

Vi som Stockholmsförening ska: 
– uppmuntra hörselskadade att söka hörselvård, informera om de regelverk och praktiska förutsätt-
ningar som gäller i Stockholms läns landsting, samt upplysa om möjligheten att vända sig till HRFs 
informationstjänst Hörsellinjen för personlig rådgivning.
– uppmuntra enskilda att göra anmälan till landstingets patientnämnd när de har drabbats av bris-
ter och felaktigheter inom hörselvården.

Öka hörselskadekompetensen inom vård och omsorg för äldre 
Alltför många äldre hörselskadade drabbas av kommunikationsundernäring, för att de inte fått den 
hörselvård, de hjälpmedel och det kommunikationsstöd de behöver. Detta leder ofta till olika hälsopro-
blem, som annars hade dröjt eller helt kunnat undvikas. 

HRF ska därför verka för att det inom all vård och omsorg finns personal med kunskaper om hör-
selskador och hörselskadades behov, som kan ta ansvar för att hörselskadade vård- och omsorgstagare 
blir delaktiga och kan ha en trygg kommunikation. 

Det gör vi bland annat genom att driva krav på fortbildning i hörselskadekunskap för vård- och om-
sorgspersonal, samt ta fram utbildningsmaterial om detta. Vi ska även arbeta för att varje kommun ska 
ha hörselinstruktörer eller motsvarande kompetens.

Vi som Stockholmsförening ska
– driva krav på fortbildning om hörselskadade vårdtagares behov i syfte att höja hörselkompetensen 
hos vård- och omsorgspersonal.

Verka för fler hörselkontroller 
Majoriteten av landets hörselskadade har inte haft kontakt med hörselvården, visar HRFs undersök-
ningar. Hörselnedsättning är fortfarande något som många försöker ignorera, bagatellisera eller dölja. 
Men att ständigt behöva anstränga sig för att uppfatta vad som sägs kan leda till hälsoproblem. Det är 
därför viktigt att identifiera en hörselnedsättning så tidigt som möjligt, för att kunna få rehabilitering, 
med information, hjälpmedel och andra insatser. 

Vi i HRF ska fortsätta uppmuntra allmänheten att testa sin hörsel regelbundet, samt verka för att 
fler erbjuds regelbundna hörselkontroller – inte minst barn, yrkesverksamma, ålderspensionärer samt 
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hörselskadade med annat förstaspråk som börjar bygga ett nytt liv i Sverige.

Vi som Stockholmsförening ska:
– fortsätta att uppmuntra allmänheten att kontrollera hörseln regelbundet samt genomföra lokala 
informationsinsatser om vikten av att söka hörselvård i tid för att förebygga ohälsa. Detta gör vi bland 
annat genom hörseltester som bör vara utspridda över året av resursskäl samt genom att erbjuda fö-
reläsningar i grundläggande hörselkunskap för personer som ännu inte sökt sig till hörselvården.
– påbörja ett försök med mentorskap/hörselstödjare.
– fortsätta och utveckla vårt samarbete med Stockholms stads heminstruktörer som är en viktig del 
av hörselvårdskedjan. De kompletterar hörselrehabiliteringen med stöd till framför allt äldre hörap-
paratbärare, och sedan 2013 är deras verksamhet i Stockholm organiserad i tre regioner i staden. 
Föreningen kommer under 2017 att fortsätta arbetet med att bevaka frågan så att fler kan ta del av 
tjänsten. Det arbetet görs genom kontakter med för-valtningen och vid behov med ansvariga politi-
ker.

        Budget 2017   

        Intäkter Kostnader 

B: Hörselvård och folkhälsa (totalt)      40 000 kr
      Mentor/hörselstödjare         30 000 kr
      Hörselkontroller bl.a. under hörselveckan      10 000 kr  
 

C: Delaktighet och trygghet

Öka kunskapen i samhället om hörselskadades behov av och rätt till tillgänglighet 
God tillgänglighet har avgörande betydelse för hörselskadades möjligheter att vara delaktiga, jämlika 
och trygga. Ändå brister tillgängligheten inom de flesta områden i samhället. Dessutom råder det 
brist på kunskap och insikt om vad tillgänglighet för hörselskadade innebär och att det är något vi 
har rätt till. 

HRF på alla nivåer ska därför arbeta med att öka kunskapen om våra behov av och vår rätt till till-
gänglighet – det vill säga god ljudmiljö, teknik som förstärker tal, visuell information, tolktjänst med 
mera. Vi ska sprida upplysning och ställa krav inom arbetsliv, utbildning, politik, samhällsdebatt, 
persontrafik, kulturliv, föreningsliv med mera. 

I det arbetet ska vi använda oss av bland annat diskrimineringslagen och uppmuntra hörselskadade 
att påtala och anmäla bristande tillgänglighet. Vi ska vara tydliga, synliga och våga säga ifrån, som 
individer och som grupp. 

I våra kontakter med olika samhällsaktörer ska vi lyfta vikten av att hela samhället planeras och ut-
formas på ett sätt som gör att alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga – så kallad ”universell 
utformning”.

Vi som Stockholmsförening ska:
– sprida kunskap och ställa krav på lokala beslutsfattare och andra ansvariga när det gäller hörsel-
skadades behov av och rätt till tillgänglighet.
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Uppnå ökad tillgänglighet i alla audiovisuella medier genom mer textning och bättre hörbarhet 
I dagens kommunikationssamhälle växer informations-, underhållnings- och nyhetsutbudet lavinar-
tat, och en allt större del av detta utgörs av audiovisuellt material – det vill säga ljud- och filmmaterial 
i tv, på webben med mera. Det här innebär att textningen får allt större betydelse för hörselskadades 
möjligheter att vara delaktiga i samhället. 

Trots att HRF har haft viktiga framgångar när det gäller text i tv och på bio så ökar inte textningen 
i samma takt som det samlade medieutbudet. Utvecklingen är särskilt bekymmersam när det gäller 
webb-tv; tidningar sänder numera debatter, intervjuer med mera – och textar i princip ingenting. 

HRF ska därför arbeta för att textning blir en självklarhet inom tv, webb och andra medieplattfor-
mar. För att lyckas med det ska vi driva på utvecklingen av nya tekniker för textning, så att det går att 
höja både kvalitet och effektivitet, inte minst när det gäller direkttextning. Vi ska också uppmuntra 
allmänheten att texta kortare filmklipp för webben själv. 

Dålig hörbarhet i radio och tv är ett problem för många hörselskadade, och HRF ska därför fortsätta 
driva krav på att medieföretag och andra ska jobba aktivt med att få bort störande bakgrundsljud och 
öka tydligheten. Vi ska även verka för jämnare ljudnivåer, utan skarpa växlingar som väcker obehag.

Vi som Stockholmsförening ska: 
– sprida kunskap om vikten av och praktiska råd om textning, till organisationer, företag, staden 
och andra som använder sig av audiovisuella medier i sin kommunikation. 

Skapa bättre förutsättningar för hörselskadades kommunikation och delaktighet 
För de flesta som använder hörapparater har teleslingor och motsvarande teknik avgörande betydelse 
för möjligheterna att uppfatta vad som sägs. Trots det är det många offentliga lokaler som saknar 
teleslinga, och där slinga finns är risken stor att den är trasig, har störningar eller inte är påslagen. 
Underhållet är ofta eftersatt och det är vanligt att berörd personal saknar kunskap om hur de ska 
hantera teleslingan. 

Vi i HRF ska därför arbeta för att få igenom starkare krav på installation och underhåll av telesling-
or, samt inventera förekomsten av slingor i olika lokaler och ställa krav på underhåll när så behövs. 

Även när det gäller ljudmiljö och taluppfattbarhet ska vi verka för skärpta krav i lagar och regler.
Vi ska också fortsätta ställa krav på en mer utvecklad och samordnad tolkservice, inklusive mer och 

bättre distanstolkning. Särskilt viktigt är det att tillgången till tolk i arbetslivet stärks.

Vi som Stockholmsförening ska:
– sprida kunskap till medlemmar och andra hörselskadade om tolkmetoder, tolkanvändning och 
tolkservice 
– uppmärksamma ljudmiljö- och hörbarhetsfrågor vid kontakter med lokala restauranger/caféer, 
kulturverksamheter, utbildningsanordnare, fack, arbetsgivare med mera (se kapitel M)

Skapa ökad trygghet i hörselskadades vardag 
Bristande tillgänglighet för hörselskadade är inte bara diskriminerande. Det skapar också stora prak-
tiska problem och otrygghet i vardagen – och kan, i värsta fall, leda till att hörselskadade utsätts för 
livsfara. 

I dag är de flesta utrymningslarm och andra viktiga larm runt om i samhället inte tillgängliga för 
hörselskadade. Det är också vanligt att hörselskadade missar viktiga meddelanden i olika krissituat-
ioner, eftersom sådana besked oftast förmedlas via högtalare och audiovisuella medier utan text. Det 
här innebär att hörselskadade utsätts för onödiga risker. 

Vi som Stockholmsförening ska:
– sprida information på lokal nivå om vikten av tillgängliga larm för hörselskadade



D: Uppväxt och utbildning

Hörselskadade och döva elever får skolgång med full delaktighet 
De flesta hörselskadade elever går integrerat i vanliga, kommunala skolor, och de flesta av dessa har 
inte de förutsättningar som de skulle behöva för att kunna prestera och vara delaktiga på samma sätt 
som sina skolkamrater. Bristerna är stora när det gäller ljudmiljö, hörteknik, pedagogik och tillgång 
till hörsellärare. HRF ska därför arbeta för att det inrättas statligt finansierade, regionala resurscentra 
med ansvar för hörselskadade, döva och dövblinda elevers skolgång, oavsett vilken skolform eleverna 
går i. Hit ska både elever och föräldrar samt kommuner, lärare och annan skolpersonal kunna vända 
sig för att få det stöd som till stora delar saknas i dag. Varje resurscenter ska samla en gedigen kom-
petens för att kunna stödja denna målgrupp. 

Det händer att kommuner hindrar hörselskadade barn från att gå i förskolor/skolor med anpassad 
miljö och undervisning, eftersom verksamheten ligger i annan kommun. Ofta hänvisar hemkommu-
nen till ekonomiska skäl – de vill inte betala för skolskjuts och/eller ersättning till annan kommun. 
Därför ska HRF verka för att föräldrarnas rätt att välja anpassad skola stärks och att staten tar ansvar 
för att barnen får skolskjuts vid behov. 

På lokal nivå ska vi påverka kommunerna att se över ljudmiljön i skolor/förskolor, för att sedan 
kunna åtgärda problem och skapa god taluppfattbarhet. Även kompetensen hos skolpersonalen behö-
ver stärkas när det gäller hörselskadade elevers behov.

Vi som Stockholmsförening ska:
– verka för att kommunen inventerar ljudmiljön och tillgången till hörteknik i varje kommu-
nal grundskola i staden, och därefter vidtar lämpliga åtgärder för att hörselskadade elever ska ha 
samma möjlighet att prestera och delta som normalhörande elever. 
– upplysa föräldrar om möjligheten att vända sig till HRFs informationstjänst Hörsellinjen för 
personlig rådgivning.

        Budget 2017   

        Intäkter Kostnader 

D: Uppväxt och utbildning (totalt)      75 000 kr
      Programverksamhet skolgruppen       75 000 kr

E: Arbetsliv

Vi som Stockholmsförening ska:
– upplysa hörselskadade arbetstagare om möjligheten att vända sig till HRFs informationstjänst 
Hörsellinjen för rådgivning om möjligheter och rättigheter i arbetslivet. Vidareutvecklas under 2018.
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F: En stark organisation i utveckling

Öka medlemsantalet 
HRF ska vara hörselskadades röst i samhället. Och ju fler medlemmar vi är, desto bättre hörs vi. Det 
är medlemmarna som ger organisationen trovärdighet och styrka. Det är medlemmarna som gör att 
HRF kan vara en drivande kraft, fast förankrad i hörselskadades verklighet. 

Ett ökande medlemsantal innebär att fler hörselskadade får viktig kunskap och stöd från en organi-
sation som tillvaratar deras intressen, samtidigt som HRF får ett värdefullt inflöde av nya erfaren-
heter och åsikter. Det stärker både den enskilde och vår organisation. 

Vi i HRF ska därför utveckla arbetet med att värva nya medlemmar genom att samla och dela med 
oss av goda idéer, samt utbyta erfarenheter, inspirera och framför allt lyssna på hörselskadade själva. 
Vi ska också prova nya metoder, bland annat undersöka hur nätverk kan sänka tröskeln för engage-
mang i HRF och bli en möjlighet för direktmedlemmar att vara aktiva. 

Vi ska också utveckla vårt utåtriktade arbete, såväl genom personliga möten och via webb och soci-
ala medier, och på så sätt nå fler hörselskadade, i alla åldrar, i alla delar av samhället. 

Vi som Stockholmsförening ska:
– fortsätta diskutera och prova olika metoder för medlemsvärvning (se kapitel L).
– anordna träffar för olika grupper av hörselskadade, dit även icke-medlemmar bjuds in.

Stimulera medlemsengagemanget och utveckla dialogen inom organisationen 
En levande organisation behöver ha en levande diskussion om hur organisationen bör utvecklas och 
om hur medlemmarnas kunskaper, erfarenheter och engagemang bäst tas tillvara. Vi ska därför föra 
dialog om hur vi kan stimulera medlemmarnas engagemang. Inte minst ska vi dra nytta av alla de 
goda idéer som finns inom organisationen, och uppmuntra tipsutbyte mellan föreningar och distrikt 
runt om i landet. 

Vi ska också välkomna att medlemmar engagerar sig på nya sätt, utan att de behöver göra stora 
åtaganden – till exempel erbjuda möjlighet att göra små, tidsbegränsade insatser under en kortare tid. 
Sådana insatser kan så småningom leda till intresse för att ta på sig ett förtroendeuppdrag.

Vi som Stockholmsförening ska:
– fortsätta att anordna träffar och utbildningar för olika klubbar och grupper av hörselskadade 
– utveckla andra former av engagemang än att vara förtroendevald, till exempel erbjuda medlem-
mar möjlighet att göra tidsbegränsade insatser

Stärka och engagera förtroendevalda 
HRFs utbildningar och seminarier ökar inte bara kunskapen bland HRFs förtroendevalda – det är 
också mötesplatser där aktiva HRFare får möjlighet att utbyta erfarenheter, diskutera framtiden och 
kanske få vänner för livet. På så sätt får deltagarna förnyad kraft och kompetens att ta sig an påver-
kansarbete, opinionsbildning, styrelsearbete med mera, till gagn för alla hörselskadade. 

Vi ska därför ta fram en utbildningsplattform för HRF, samt fortsätta utveckla utbudet av utbild-
ningar och seminarier för förtroendevalda på alla nivåer inom organisationen.

Vi som Stockholmsförening ska:
– anordna utbildningar om styrelsearbete i samarbete med externa föreläsare.
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HRFs verksamheter blir tillgängliga för alla hörselskadade 
HRF ska vara en öppen och välkomnande organisation, som tydligt visar att vi anser att alla män-
niskor har lika värde. Det innebär att vi ska sträva efter full tillgänglighet vid alla våra aktiviteter. Alla 
ska kunna känna sig delaktiga hos HRF. 

Men verksamheter inom HRF är ibland inte tillgängliga för alla hörselskadade. Vid olika möten och 
arrangemang kan det saknas teleslinga, skrivtolk och teckenspråkstolkning. Även ljudmiljön kan vara 
besvärlig. Så får det inte vara; inom HRF ska vi visa respekt för varandras olika behov. Det är en fråga 
om trovärdighet – genom att föregå med gott exempel kan vi ställa krav på och visa vägen för andra. 

Nu ska vi därför ta ett gemensamt krafttag, så att HRF blir en förebild i samhället när det gäller till-
gänglighet för hörselskadade. Vi ska stärka kunskapen och tillgänglighetskompetensen inom organi-
sationen, och se till att all verksamhet inom HRF blir fullt tillgänglig för våra medlemmar.

Vi som Stockholmsförening ska:
– vara en förebild när det gäller tillgänglighet för hörselskadade, genom att se till att alla aktiviteter 
och arrangemang som föreningen helt eller delvis har ansvar för är fullt tillgängliga. 

Utveckla föreningen som en attraktiv medlemsorganisation
Vi är idag en attraktiv förening med många medlemmar. Men vi vill bli fler, inte minst för att däri-
genom öka vårt inflytande på omvärlden. Redan idag har vi ett brett utbud av verksamhet, både dag- 
och kvällstid. Den sociala verksamheten var grunden till föreningens bildande och är fortfarande 
en central del av verksamheten. Vår värdefulla nätverk- och klubbverksamhet skapar möjligheter för 
människor att vara delaktiga när de utövar sina intressen.  Exempel på befintliga klubbar är Mahjong-, 
Bridge- och Konstklubben, Hör & Häpna och TSS-klubben.

För att ytterligare utveckla föreningen har vi inlett och delvis genomfört ett projekt med syfte upp-
sökande verksamhet för att hitta nya medlemmar (se kapitel L). 

Utveckla vårt samarbete med andra organisationer, i Sverige och internationellt

Vi som Stockholmsförening ska:
– fortsätta vårt samarbete med och stöd till HISUS, Unga Hörselskadade i Stockholms stad.

      Budget 2017   Budget 2016

      Intäkter Kostnader Intäkter  Kostnader

F: En stark organisation i utveckling 
    (totalt)     5 000 kr 170 000 kr 5 000 kr 170 000 kr
     Programverksamhet         65 000 kr     75 000 kr
     Stöd till HiSUS     *    75 000 kr     75 000 kr
    Stöd till klubbar       5 000 kr   20 000 kr   5 000 kr   20 000 kr
     Utbildning för styrelse         10 000 kr  

*Den budgeterade intäkten från Bingoalliansen redovisas år 2017 i avsnitt K: Finansiering
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G: Intern demokrati

Föreningens styrelse möts månadsvis med uppehåll för sommaren. Däremellan träffas utskott i form 
av olika intressegrupper som tar fram beredningsförslag till styrelsen.
Valberedning ska ha ersättning enligt årsmötesbeslut. 
Årsmöte och höstmöte som vanligt vår och höst. 

Medlemsmöten
Under året ska två medlemsmöten genomföras, årsmöte och höstmöte. För att öka intresset för mötena 
kommer vi att eftersträva att ha ett underhållande program vid både årsmöte och höstmötet. Dessutom 
kommer vi att erbjuda fika och möjlighet att få information om våra föreläsningar samt möjlighet till 
medlemskap.

Valberedning och revision
Valberedningen kommer under året att undersöka hur styrelseverksamheten har fungerat och arbeta 
fram förslag till styrelse. Revisionen genomförs dels av vår auktoriserade revisor, dels av vår förtroen-
devalda revisor.

Föreningens styrelse samt klubbråd
Föreningen styrelse planerar att ha åtta styrelsemöten samt en styrelsekonferens. Den planerade kon-
ferensen 2017 ska liksom år 2016 möjliggöra nya synsätt och inriktningar på verksamheten. 
Föreningen kan även delta i internationella konferenser och för dessa bör externa fondmedel sökas. 
Klubbråden är ett forum där klubbarnas ledning och föreningens styrelse kan diskutera gemensamma 
angelägenheter. Inbjudan går ut även till de representanter i stadens råd för funktionshinderfrågor 
som föreningen har nominerat.
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      Budget 2017   Budget 2016

      Intäkter Kostnader Intäkter  Kostnader

G: Intern demokrati (totalt)     233 000 kr 5 000 kr 260 000 kr
     Års- och höstmöten        10 000 kr   5 000 kr     10 000 kr
     Revisionskostnader       60 000 kr       30 000 kr
     Möteskostnader       20 000 kr       90 000 kr
     Arvoden styrelse och valberedning     113 000 kr      110 000 kr
     Medlemskap i organisationer       10 000 kr       10 000 kr
     Konferenskostnader *        20 000 kr       10 000 kr

* Föreningens ambition är att ansöka om externa fondmedel för den höjda kostnaden.



H: Språkröret

Medlemstidningen Språkröret ges ut med fyra nummer under 2017, enligt utgivningsplanen. Målet är 
att hålla medlemmar informerade om aktuella hörselfrågor från Stockholmsområdet. 

     Budget 2017   Budget 2016

     Intäkter Kostnader Intäkter  Kostnader

H: Språkröret  (totalt)   5 000 kr 100 000 kr 5 000 kr 100 000 kr
      Annonsintäkter      5 000 kr     5 000 kr 
      Tryck och distribution      100 000 kr     150 000 kr*

*Reviderades på styrelsemöte nr 5 till 100 000 kr pga beslut att inte göra om Språkröret.
 

I: Information och opinion 

Väcka opinion och sprida information
En av våra grundläggande uppgifter är att sprida information och väcka opinion. Det gör vi för att vinna 
stöd för de frågor vi driver, såsom hörseltillgänglighet överlag, ljudmiljön i restauranger och caféer (se 
kapitel M), skolfrågor m.fl.  Under denna punkt redovisas kostnader för informationsverksamhet under 
alla rubriker i verksamhetsplanen.

     Budget 2017   Budget 2016

     Intäkter Kostnader Intäkter  Kostnader

I: Information och opinion  (totalt)   100 000 kr   100 000 kr
     Informationsarbete      100 000 kr     100 000 kr  
   

J: Föreningskansli 

Föreningen har 3,5 anställda årsarbetare på kansliet. Lönekostnaden för personal redovisas i sin helhet, 
inte fördelade på respektive verksamhet. Bland övriga kanslikostnader ligger uppvaktningar och repre-
sentation, arbetsmiljöarbete, information och utbildning till personalen, rekryteringskostnader, städning 
samt inköp av förbrukningsvaror, telefon, bredband, portokostnader. Lokalkostnader avser lokalhyra, 
material och inventarier. 

     Budget 2017        Budget 2016

     Intäkter Kostnader      Intäkter       Kostnader
J: Föreningskansli och personal 
(totalt)     315 000 kr 2 900 000 kr      300 000 kr          3 250 000 kr
  Lönekostnader              240 000 kr   1 800 000 kr        240  000 kr           2 000 000 kr
     Övriga kanslikostnader      10 000 kr      200 000 kr           20 000 kr              350 000 kr
     Lokalkostnader       65 000 kr      750 000 kr           40 000 kr              750 000 kr
     Redovisning           150 000 kr                150 000 kr
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K: Finansiering 

     Budget 2017    Budget 2016

     Intäkter Kostnader  Intäkter  Kostnader

K: Finansiering (totalt)   1 355 000 kr   60 000 kr  655 000 kr         
     Finansiella intäkter 
 och kostnader*          700 000 kr     60 000 kr 
     Bidrag från Stockholms stad      445 000 kr            445 000 kr    
     Medlemsavgifter       160 000 kr            160 000 kr          
    Gåvor           10 000 kr            10 000 kr
     Bingoalliansen          40 000 kr            40 000 kr
* Ett redovisat snitt av de senaste två årens intäkter och kostnader från föreningens aktieutdelning och förvalt-
ningskostnad

L: Uppsökande verksamhet inom ramen för nuvarande kansliresurser

Utifrån vårens arbete och med de personalresurser som finns till förfogande är förslaget att vi har föl-
jande ambitionsnivå på Uppsökande verksamhet för 2017:

• Språkröret på hörsel- och vårdmottagningar 
• Föreläsa vid pensionärsföreningarnas (inkl fackliga pensionärsgrupper) och eventuellt kryssning
• Delta vid heminstruktörernas öppna träffar 
• Ny trestegsraket avslutas i januari 2017 
• Bullar och information på hörselmottagningar 
• Samarbete med hörsel- och balanskliniken på Karolinska sjukhuset
• PR-aktiviteter för att fortsätta kommunikationsarbetet enligt  kommunikationsstrategin
•  Telemarketing. Målinriktade insatser för nya medlemmar. 

 

     Budget 2017    Budget 2016

     Intäkter Kostnader  Intäkter  Kostnader

L: Uppsökande verksamhet        300 000 kr      300 000 kr
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M: Ljudmiljöfonden 

Föreningen initierade 2015 en fond med anledning av att Lars Lindén slutade som ordförande. Fonden 
ska arbeta för att förbättra ljudmiljön på caféer och restauranger i Stockholm. Under 2016 har styrelsen 
arbetat med att ta fram riktlinjer för fondens arbete och under 2017 ska fonden tas i bruk. Medlemmar 
kan nominera förslag till en vinnande restaurang eller café med en god ljudmiljö och i övrigt smakfull 
och tillgänglig. Föreningen ordnar en gala där ett pris delas ut. Evenemanget och dess mål (att upp-
märksamma ljudmiljöns betydelse i restaurangbranschen) ska marknadsföras på ett sådant sätt i olika 
kanaler att det får medial uppmärksamhet. PR-konsult anlitas. 

      Budget 2017   

      Intäkter Kostnader 

M: Ljudmiljöfonden (totalt)     30 000 kr
      Information och marknadsföring     30 000 kr

N: Georgien

Föreningen har stått bakom ansökningar till ett antal projekt i bland annat Ryssland och Georgien. De 
har genomförts av en arbetsgrupp bestående av personer som bland annat arbetat inom hörselvården. 
Projekten har bland annat finansierats av Svenska Institutet som nu upphör med sitt bidrag, och genom 
insamlingsverksamhet. Det återstår i dag 68 735 kronor. Gruppen tänker sig använda återstående medel 
till ett avslutande projekt under 2017. 

      Budget 2017   

      Intäkter Kostnader 

N: Georgien     68 735 kr 68 735 kr
     



Sammanställning av budget för 2017 

       Intäkter  Kostnader 

A: Stark, synlig och hörselsmart      0 kr              20 000 kr

B: Hörselvård och folkhälsa     0 kr              40 000 kr

C: Delaktighet och trygghet     0 kr            0 kr

D: Uppväxt och utbildning     0 kr              75 000 kr

E: Arbetsliv       0 kr             0 kr

F: En stark organisation i utveckling         5 000 kr               170 000 kr

G: Intern demokrati      0 kr                233 000 kr

H: Språkröret            5 000 kr                 100 000 kr

I: Information och opinion     0 kr                100 000 kr

J: Föreningskansli och personal     315 000 kr                      2 900 000 kr

K: Finansiering                 1 355 000 kr                           60 000 kr

L: Uppsökande verksamhet                 0 kr                         300 000 kr

M: Ljudmiljöfonden      0 kr                            30 000 kr

N: Georgien (tidigare reserverade fondmedel används)     68 735 kr                            68 735 kr

TOTALT:                                                                  1 748 735 kr                      4 096 735 kr
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