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

Stockholm 2018-10-17

Styrelsen för Hörselskadades förening i Stockholm
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A: Stark, synlig och hörselsmart
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.
Under 2019 kommer vi att fortsätta stötta Teater Hipp Happ. Dessutom kommer vi att fortsätta med
Öppet hus och andra aktiviteter för att ge hörselskadade och närstående möjligheter att dela med sig av
sina erfarenheter. Vi kommer även att testa ny verksamhet där välmående och delaktighet sätts i fokus.

B: Hörselvård och folkhälsa
En bra hörselrehabilitering är många gången grunden för att en person med hörselnedsättning ska kunna vara delaktig i omvärlden.
Vi på HRF Stockholm kommer genom vår handledarverksamhet försöka bidra till att individer får en
bra hörselrehabilitering. Genom att följa med under hela den resa som hörselhabilitieringen är så kan
vi stötta den hörselskadade så att den kan formulera sina behov och vara aktiv i rehabiliteringen.
Efter avslutad rehabilitering kan man idag vända sig till Stockholm stads heminstruktörer. De finns
över hela Stockholm och gör ett ovärderligt arbete för att ge råd och stöd till individer. Dessutom kan de
hjälpa folk utan biståndsbedömning vilket gör att tröskeln för att få stöd är låg. Vi kommer att bevaka
så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete och se till så att staden är bra på att informera om att den här
verksamheten finns.

C: Delaktighet och trygghet
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 Stockholm kommer fortlöpande bevaka tillgänglighetsfrågor. Dessutom kommer vi att fokusera
särskilt på restauranger och kaféer genom vårt samarbete med White Guide. Tanken är att vi genom
priset Årets ljudmiljö kommer att inspirera andra krögare att förbättra sin ljudmiljö och initiera diskussioner kring hur man kan arbeta för att forma en bra upplevelse för sina gäster och medarbetare.
Teleslinga är många gånger den optimala lösningen för tillgänglighet för personer med nedsatt
hörsel. Efter att under 2018 börjat med Slingkollen så kommer vi 2019 att utveckla arbetet, särskilt
med avseende på kulturinstitutioner av olika slag. Vi har även sökt pengar från Stockholm stad för att
på ett bra sätt arbeta för ett Hörselsmart kulturliv i Stockholm genom dialog med institutioner och
scener utifrån Slingkollen

4 (7)

D: Uppväxt och utbildning
Rätten till utbildning är central i samhället, och vi kommer att fortsätta kampen för
att barn och ungdomar med hörselnedsättning kommer att ha likvärdiga möjligheter
i skolan.
Under 2019 kommer vi att bygga vidare på de senaste årens arbete med att lyfta ljudmiljön i
stadens skolor. I dagsläget kräver vi att man gör en ljudmiljöinventering av stadens skolor, så att
problemen blir kartlagda.
Vi ser även att förändringar i Stockholm stads organisation gör det centralt att bevaka att elever
med hörselnedsättning får de stöd och anpassning de behöver för en likvärdig skolgång. Dessa
förändringar påbörjades 2018 men är ännu inte klara i alla delar.
Vi kommer även att använda oss av HSO Stockholms rapport om bristerna i stadens arbete för
elever med funktionsnedsättning.

E: Arbetsliv och vuxenutbildning
Vi kommer i olika sammanhang att lyfta stadens roll som arbetsgivare för att hörselskadade ska ha samma möjlighet till jobb i staden som andra.

F: En stark organisation i utveckling
Våra klubbar utgör fortfarande kärnan i vår verksamhet. Här umgås medlemmar och
utövar sina intressen i tillgänglig miljö.
Utöver det har vi programverksamhet i form av föreläsningar, studiebesök och annat som stimulerar, lockar och utmanar.
Vi planerar även en gruppresa utomlands för medlemmar och anhöriga.
Under 2019 firar organisationen 80 år vilket kommer att uppmärksammas på olika sätt.
Vi kommer även att fortsätta vårt stöd till HISUS.

G: Intern demokrati
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.
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Valberedning och revision
Valberedningen kommer under året att undersöka hur styrelseverksamheten har fungerat och
arbeta fram förslag till styrelse och mötesfunktionärer. Revisionen genomförs dels av vår auktoriserade revisor, dels av vår föreningsrevisor.
Föreningens styrelse
Föreningen styrelse planerar att ha sju styrelsemöten samt en styrelsekonferens.

H: Språkröret
Medlemstidningen Språkröret ges ut med fyra nummer under 2019, enligt utgivningsplanen.
Målet är att hålla medlemmar informerade om aktuella hörselfrågor från Stockholmsområdet.

I: Information och opinion
Vi vill se ett hörselsmart Stockholm. Ett Stockholm där människor är delaktiga och
hindren är undanröjda oavsett hur bra eller dåligt man hör.
För att komma dit fortsätter vi med vårt informations och opinionsarbete även på andra områden än de som finns nämnda på annan plats i verksamhetsberättelsen. Här kan nämnas vikten
av att staden följer standarden så att det finns slinga till nödtelefonen i hissar, att biblioteken är
hörselsmarta och stödet till elever med hörselnedsättning i skolan fungerar.

J: Föreningskansli
I dagsläget har föreningens kansli 3.5 anställda på årsbasis.
Under nästkommande år, 2019, vill styrelsen ha fortsatt möjlighet med projektverksamhet baserad på extern finansiering (bidrag, sökta medel). Tanken är att föreningen inte ska belastas med
de ökade lönekostnaderna då det kan generera nya arbetssätt.

K: Finansiering
Föreningen finansierar sin verksamhet med bidrag från Stockholm stad, medlemsavgifter, överskott från kapital och viss projektfinansiering.
Vi har under 2018 påbörjat ett arbete där vi mer systematiskt söker finansiering med nya bidrag
från Stockholm stad, projektfinansiering och gåvor från medlemmar. Det arbetet kommer
troligen att få genomslag under 2019 och vi hoppas därigenom få en bättre ekonomisk balans i
framtiden.
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Budget för HRF Stockholm 2019 								
									
					Budgetförslag 2019		
Budget 2018			
				
				
intäkt		
kostnad
intäkt
kostnad
A. Stark, synlig och hörselsmart
								
Teater Hipp Happ				
25000				
20000		
B: Hörselvård och folkhälsa 								
Handledare					50000				50000			
Hörselkontroller									
0			
									
C. Delaktighet och trygghet 								
									
D. Uppväxt och utbildning									
Infoarbete skola					
50000				
75000			
E. Arbetsliv och vuxenutbildning
								
									
F. En stark organisation i utveckling									
programverksamhet				90000				65000			
stöd till HISUS			
4000		
75000		
4000		
75000			
stöd till klubbar					20000				20000			
									
G. Intern demokrati
								
årsmöte						10000				10000			
revision						60000				60000			
arvoden				
140000			
135000		
medlemskap					
10000				
10000			
möteskostnader					40000				40000			
utbildning								
0			
H. Språkröret					

100000		

5000

100000		

I. Information och opinion									
informationsarbete		
100000		
100000		
Det goda samtalet		
140000				
75000			
J. Föreningskansli									
personal			
240000
2450000
240000
1800000
övrig kansli			
10000
180000
10000
180000
lokal (bef förhållanden)		
65000
750000
65000
750000
redovisning				
160000		
160000		
K. Finansiering
								
bidrag sthlm stad		
445000			
445000		
medlemsavgi			
120000		
130000		
gåvor			
10000		
10000		
finans			
700000
65000
700000
40000
bingoalliansen			
40000		
40000		
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				Budgetförslag 2019		Budget 2018			
				intäkt		
kostnad
intäkt		
kostnad
L. Uppsökande verksamhet
utifrån ändåmålsbestämda
medel, testamenterade medel
300000
300000
300000
300000
M. Ljudmiljö på restaurang
Se I. Info och opinion				
N. Georgien						

0			
0			

0			

Sammanfattning
				Budgetförslag 2019		
				intäkt		kostnad
				
1634000
4515000

Budget 2018			
Intäkt		kostnad
1644000
3750000

A. Stark, synlig och hörselsmart		
25000
20000		
B. Hörselvård och folkhälsa
		
50000		
50000		
C. Delaktighet och trygghet									
D. Uppväxt och utbildning			
50000		
75000		
E. Arbetsliv och vuxenutbildning									
F. En stark organisation i utveckling
185000
4000
140000		
G. Intern demokrati
			
260000		
255000		
H. Språkröret 				
100000		
100000		
I. Information och opinion
		
240000		
175000		
J. Föreningskansli		
315000
3540000
315000
2890000
K. Finansiering 			
1315000
65000
1325000
40000
									
Georgien							
0
																
Uppsökande verksamhet							
300000		

