Medlemsmöte Folkets hus Karlholm 2018-01-30

Västland
*

Ordförande hälsade ca 85 medlemmar välkomna till årets första medlemsmöte. Särskilt
välkomnades syn- och hörselinstruktör Christina Landfors från Tierps kommun, Anette
Thorell, ordförande i Hörselskadades Riksförbund i Tierp och Ale Mattsson, vice
ordförande i föreningen. Även Gunnel Eriksson från ABF välkomnades. Två skrivtolkar
från Tolkcentralen i Uppsala medverkade också och textade, via dator upp på vita duken,
allt som sas under hela mötet. Bosse välkomnade också två nya medlemmar som deltog i
sitt första medlemsmöte.

*

Anette Thorell fick ordet och berättade om HRF (Hörselföreningen) och om hörselskadades
vardag. Det finns ca 1,5 miljoner hörselskadade i Sverige, 1/3 av dem använder hörapparat.
Det tar idag upp till 5-6 månader att få tid för ett nybesök för hörselundersökning både hos
landstingets mottagningar och privata aktörer. Kostnad för en eller två hörapparater är 300
kr. För den som av någon anledning inte kan använda hörapparat finns möjlighet att få ett
inplantat inopererat bakom örat sk cochleainplantat. Andra hjälpmedel som finns är
ringklocka och telefoner som förutom att de ringer även blinkar.
Ale Mattson informerade om hur man hanterar batterier till hörapparater. HRF säljer
batterier i Karlholm genom Ale.
Christina Landfors tillträdde sitt arbete som syn- och hörselinstruktör den 1 okt 2017 och
detta var hennes första framträdande inför en stor publik. Hon berättade om vad hon kan
hjälpa syn- eller hörselskadade med, t ex information om olika hjälpmedel och även utföra
enklare service av dessa. Hon hjälper även till att träna användaren att bäst nyttja
hjälpmedlen.
Gunnel från ABF berömde som vanligt PRO Västland för aktiva studiecirkeldeltagare.
Under 2017 genomfördes 540 studietimmar av 84 unika personer. Totalt var 283 personer
registrerade i olika verksamheter, några medlemmar deltar i flera olika cirklar.
Vår studieorganisatör Anita informerade sen om studieverksamheten i vår och uppmanade
deltagarna att skriva upp sig på de listor som fanns utlagda på bordet i lilla salen. Förutom
alla de cirklar som funnits tidigare startar två nya; Naturvandringar och Vattengympa.
Bo Hjalmarsson, som blir ledare för vandringarna, berättade om tanken med vandringarna.
Man kommer att vandra på fina vandringsleder som finns i närområdet, med eller utan
stavar, ca 6-7 km, med fikapaus. Ett första möte med intresserade blir i PRO-lokalen i mars.
Vattengympan kommer att ledas av Sonja Jansson och sker i två grupper; måndagar och
onsdagar kl 16 i Björkängsbadet i Karlholm.
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Festkommittén bjöd sen på kaffe med smörgås och kaka.

*

Reseledare Börje informerade om olika resor som är på gång;
Besök på ABBA-muséet och därefter en kryssning med Cinderella.
Läs och res om Åland och en resa till Mariehamn med bl a besök på en åländsk trädgård.
Under sommaren en hemlig resa och resekommittén försöker också ordna en resa till
Helsingfors i höst för att se Chess.

*

Göran pratade om medlemsvärvning. Vid årsskiftet var vi 288 medlemmar. Vi har under
januari 2018 fått sju nya medlemmar.
Göran uppmärksammade oss på att vi med nästa PRO-tidning får ett inbetalningskort på
medlemsavgiften. Detta finns i en plastficka på baksidan av tidningen.

*

Nästa medlemsmöte blir årsmötet den 6 mars. Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut
via mail till alla som angett sin e-post-adress. Vill man ha handlingarna hem i sin brevlåda
med ”snigelposten” ringer man till Mona tel 073 070 3339.
Femton medlemmar skrev sina önskemål på de listor som skickades runt på mötet.
Bosse läste upp ett brev med tack från Barncancerfonden för de 2 800 kr som deltagarna
på julbordsresan 2017 skänkt. Detta belönades med applåder från deltagarna.

*

Efter dragning på lotterierna. tackade ordförande alla, medverkande och festkommitté och
avslutade mötet.
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