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ALLMÄNT
Svenska hörselförbundet rf bildades den 13 november 1986. Förbundet arbetar för att skapa ett bättre
samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Det vill säga människor med nedsatt hörsel,
tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stöda föräldrar och
andra anhöriga. Förbundet har nio medlemsföreningar och de hade vid årets slut sammanlagt 3123
medlemmar. Medlemsantalet har ökat med 63 personer sedan år 2017.
Svenska hörselförbundet rf:s mål är ett tillgängligt samhälle, där alla personer med olika typer av
hörselhandikapp respekteras som individer och kan vara delaktiga på sina egna villkor. Förbundet
finansierar sin verksamhet med bland annat medlemsavgifter, bidrag från STEA, Vammaiskumppanuus –
Samverkan inom funktionshinder, Undervisningsministeriet samt olika stiftelser och fonder och tidskriften.
Förbundets egna inkomster kommer via medlemsavgifter, annonser, prenumeranter och lösnummer som
hänför sig till tidningen Vi hörs.

INFORMATION
Tidskriften Vi hörs
Medlemstidskriften Vi hörs utgör en förbindelselänk mellan medlemmar, föreningar och förbundet. Vi hörs
förmedlar sakkunskap och information om hörsel på svenska.
Tidskriften utkom med fyra temanummer år 2018. Tema för numren var följande: påverkansarbete, som
utkom i mars, Tinnitus, som utkom i juni, Ungdomars hörselhälsa, som utkom i september samt Hörsel och syn
- två viktiga sinnen, som utkom i december. Upplagan var 3 100 exemplar för samtliga nummer.
Tidskriften Vi hörs deltog i Bokmässan i Helsingfors 25–28.10.2018. Tidskriften fanns för utdelning på
tidningsbordet i De Finlandssvenska tidskrifternas gemensamma monter och dessutom hade Vi hörs en egen
bordsplats i montern. Kansliets personal turades om att stå vid Vi hörs bord under alla fyra mässdagarna.
Tidskriften fanns också nämnd med text och bild i Bokkatalogen som utkom i oktober 2018. Vi hörs
redaktion har bestått av två personer, Birgitta Kronberg och Gita Lindholm. Annonsanskaffningen har
skötts av redaktionen och som köptjänst av Jonny Åstrand.
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Internet
Förbundet upprätthåller en egen webbsida (www.horsel.fi) under Webbhuset. Förbundets redaktör
fungerar som webbmaster för sidan. Sju av förbundets medlemsföreningar har startat upp egna
webbsidor under förbundets sida.
På förbundets ingångssida fanns fortsättningsvis bland annat månadens fråga som byts ut varje månad.
Endast ett svarsalternativ kunde väljas. Den fråga som aktiverade flesta sidbesökarna var frågan i maj:
Tycker du att Svenska hörselförbundet har tillräckligt med verksamhet för allmänheten? (endast ett
svarsalternativ kan väljas). Svaren utföll enligt följande:
nej, verkligen inte, 56 st, 26 %
nej, 58 st, 27 %
ja, 62 st, 28 %
ja, men kunde vara mera, 40 st., 18 %
vet inte, 2 st, 1 %
Totalt: 218 röster
Juni och juli hade en gemensam fråga: Inverkar hörseln på hur du planerar din sommar eller semester?
(endast ett svarsalternativ kan väljas) och samlade sammanlagt 250 röster och svaren utföll enligt
följande:
nej, verkligen inte, 62 st, 25 %
nej, 60 st, 24 %
ja, 64 st, 26 %
ja, i viss mån 58 st, 23 %
har inga sommar- eller semesterplaner 6 st., 2 %
Totalt: 250 röster

Cirkulär
Allmänna händelser inom förbundet och förbundsstyrelsens arbete informeras via cirkulärbrev. Sju cirkulär
skickades ut till föreningarnas kontaktpersoner under år 2018.
Facebook
Förbundet har egen facebooksida www.facebook.com/Svenskahorselforbundet
Facebook har främst används som informationsinlägg om aktuella händelser inom förbundet och övriga
händelser samt forskning inom hörselområdet. Vid årets slut var gilla-markeringarna för sidan 356 stycken.
SOS-Aktuellt
Tidskriften SOS-Aktuellt administreras av Finlands Svenska Handikappförbund rf. Förbundet
subventionerar prenumerationen för medlemmar i lokalföreningarna med två euro. Förbundet har varit
synlig i SOS-Aktuellt, bland annat genom kursnotiser i händelsekalendern.
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KURSVERKSAMHETEN
Anpassningskursernas målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för hörselskadade i olika
livsskeden och deras anhöriga för att hantera vardagen.
Förbundets kurser har annonserats i medlemstidningen Vi hörs, på hemsidan, i SOS Aktuellt, till
medlemsföreningarnas kontaktpersoner, föreningarnas hörselrådgivare, rehabiliteringshandledare och
audionomer. En anmälningsblankett har ingått i alla nummer av Vi hörs 2018. Beskrivningen över kurserna
finns på förbundets hemsida och kursblanketten kan fyllas i på nätet.

Temakurserna
Temakurserna arrangeras med bidrag av STEA. Förbundet ordnade år 2018 sex temakurser med
finansiering av STEA.
En kurs i mindfulness och avslappning ordnades på Runsala spa 23-25.3.2018, i kursen deltog 12
personer. Kursens målgrupp var personer med stress och svårigheter att acceptera sin hörselnedsättning,
som behövde verktyg att acceptera sin hörselnedsättning. Målsättningen med kursen var att må psykiskt
och fysiskt bättre efter kursen.
En fristående fortsättningskurs för par ordnades 8-9.5.2018 på Folkhälsans hus på Norrvalla. I kursen
deltog 14 personer. Kursen var menad för par som deltagit i en parkurs under de fem senaste åren.
En uppföljningskurs för par ordnades 15-16.5.2018 på Folkhälsans hus på Norrvalla i Vörå, för par som
deltog i en parkurs år 2017. I kursen deltog 14 personer.
En vildmarkskurs ordnades 7-9.9.2018 i Noux i Esbo. 8 personer deltog i kursen, som var en nylanserad
kurs. Kursens målsättning var att bekanta sig med utelivet och dess positiva effekter för hörseln.
Kursen Ny med hörapparat ordnades 28-30.9.2018 på hotell Arthur i Helsingfors. Kursen hade 8
deltagare. Målgruppen var personer som var på väg att få en hörapparat och önskade vägledning bland
hörapparater, hörhjälpmedel och i anpassningsprocessen. Målsättningen med kursen var att motarbeta
social isolering och ge deltagarna verktyg att hantera sin vardag.
En parkurs ordnades 12-14.10 på Kaisankoti i Esbo. 12 personer deltog i kursen. Kursen var menad för
par med utmaningar inom kommunikationen. Målsättningen var att ge nya verktyg inom kommunikation.
Kurserna utvärderades av deltagarna både efter kursen och två månader efter avslutad kurs.

Samarbetskurser
En parkurs ordnades tillsammans med Folkhälsan förbund på Folkhälsans hus på Norrvalla i Vörå. I kursen
deltog 16 personer. Syftet med kursen var att såväl den hörselskadade som den anhöriga skulle få en
bättre förståelse för hörselsituationen. Målsättningen var också att deltagarna skulle få bättre
förutsättningar att tillsammans anta livets utmaningar och bättre kunna hantera sin vardag.
Kursuppföljningen gjordes genom ett frågeformulär som besvarades av båda parterna efter kursen.
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INTERNATIONELLT SAMARBETE
NHS
Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté är en samarbetskommitté med medlemmar från alla
nordiska länderna: Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna och Finland. NHS hade 2018 en anställd
intressepolitisk sekreterare. Svenska hörselförbundet rf hade arbetsgivaransvaret för Viena Rainio
(sekreterare januari-april) och Johan Wikström (sekreterare april-december). NHS arrangerar varje år tre
möten: ledarmöte, årsmöte och temadag samt kanslichefsmöte.
NHS årsmöte och temadag 2018 ordnades i augusti i Selfoss, på Island. Mikaela Nylander och Bodil
Selenius deltog från Svenska hörselförbundet.

EFHOH, IFHOH och IFHOHYP
Förbundet är medlem i följande europeiska och internationella hörselnätverk: Det europeiska nätverket
European Federation of Hard of Hearing people (EFHOH), det internationella nätverket International
Federation of Hard of Hearing people (IFHOH) och International Federation of Hard of Hearing Young
People (IFHOHYP)
Camilla Mattjus representerade förbundet på IFHOHYP:s AGM och ungdomsträff i Istanbul, Turkiet 31.104.11.2018.

VERKSAMHET FÖR ALLMÄNHETEN OCH FÖRENINGARNA
Nationell hörseldag 2.10
Svenska hörselförbundet rf ordnade den 1.10 2018 kl 12 -14.30 ett seminarium vid G18 festsalen i
Helsingfors. Ämnet för seminariet var ”hur påverkar ljudmiljöer oss i vardagen?”. Vid seminariet föreläste
Niina Kilpelä från Miljöministeriet, Alf Lindberg från Hörselskadades riksförbund i Sverige och Kimmo
Saloranta, Öron-, näs- och halsspecialist. Niina Kilpelä tog upp vad det finns för kriterier på då man
bygger nya byggnader. Kimmo Saloranta föreläste om hörandets fysiologi och Alf Rehn berättade om
erfarenheter från Sverige inom akustik. Vid seminariet deltog 51 personer. Deltagarna var medlemmar
från hörselförbundets föreningar, personal från Helsingfors universitet och andra organisationer inom
tillgänglighet och funktionsnedsättning.

Synlighet
Förbundet deltog i Kansalaisareenas frivilligmässa i Gamla studenthuset 1.12. Sammanlagt 800 människor
besökte mässan under öppethållningstiden 12-16.
Förbundet deltog även i Världen i byn-mässan 26-27.5.2018 i Kajsaniemi med utvecklingsprojektet som
arbetar med föräldraorganisationen APANH i Cochabamba, Bolivia.
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FRIVILLIGVERKSAMHETEN
Hörselrådgivarverksamheten
Årets fortbildningsdag ordnades 22 mars 2018 i Tammerfors. 20 hörselrådgivare från olika håll i
Svenskfinland deltog i fortbildningen. Dick Lundmark fungerade som föreläsare under dagen.
En ny hörselrådgivarutbildning startade. Det första blocket av fyra ordnades 3-4.11.2018 på Hotell
Arthur i Helsingfors. Som föreläsare fungerade audionom Anna Lindbom samt Läkare Hanna Wilkman och
Sebastian Stenman. 20 nya personer deltog i utbildningen.

Ungdomar
Under år 2018 ordnades Mitä?-kahvila tillfällen för ungdomar i samarbete med Kuuloliitto.
Tillfällena ordnades i Kuuloliittos utrymmen i Ljusa huset och i Helsingforsregionens hörselförenings
utrymmen på Tölögatan. Johan Wikström från Svenska hörselförbundet deltog i ungdomsträffarna.
Förtjänsttecken
Ett förtjänsttecken i guld delades ut under år 2018 till Birgitta Andersson i Helsingforsregionens
hörselförening.

PROJEKT
Byggare Janne
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne beviljade ett understöd för Projektet Byggare Janne.
Byggare Janne är Svenska hörselförbundets senaste projekt vars målsättning är att informera
ungdomar om buller och hörseln. Vi vill vara med och bidra till en lugn och god ljudmiljö på
studieplatser och informera de unga om hur skadligt högt ljud kan vara på olika branscher och
arbetsplatser. Med detta projekt vill Svenska hörselförbundet även informera om riskerna med
hörlurar/knappar som blir allt mera aktuella i ungdomarnas vardag.
Hösten 2018 skrevs ett manus för projektet av skådespelaren Jan Korander. Marknadsmaterial
såsom flyers och affischer producerades och Jan Korander gjorde ett pilotbesök med
föreställningen till yrkesskolan Prakticum. Föreställningen bygger på element från olika
arbetsbranscher som har högt ljud.

Bolivia
Svenska hörselförbundet påbörjade ett nytt projekt tillsammans med partnerorganisationen APANH
(Asociación de Padres y Amigos de Niños Hipoacúsicos) i Bolivia som finansieras av Samverkan inom
funktionsnedsättning med stöd av Utrikesministeriet. Projektet har fokus på inkluderande utbildning för
barn och ungdomar med hörselskador. Genom besök i skolor i Cochabamba med omnejd talar man med
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lärare, personal och föräldrar om hörselskador och rättigheter. I workshops med hörselskadade barn
stärker man deras kognitiva och emotionella utveckling och i workshops med föräldrar till hörselskadade
barn arbetar man med att öka föräldrarnas förståelse för det hörselskadade barnet.
I november var styrelsemedlem Christina Rolin och projektkoordinator Maija Nilsson på besök i
Cochabamba, Bolivia. Man kunde konstatera en positiv utveckling i verksamheten. Bland annat har APANH
mer aktivt sökt och skapat samarbete med andra organisationer och institutioner kring frågor om
inkludering av personer med funktionsnedsättningar.
Under 2017 uppföljningsresa filmades material för att användas till en film som sponsrades av Svenska
hörselförbundet tillsammans med Hörselskadades riksförbund i Sverige. Man filmade de bolivianska
hörselskadeorganisationerna APANH, ASHICO, AHLP och ASHCIRUZ för att få höra från dem om
hörselskadades situation i Bolivia. Under 2018 gjordes editeringen och textning och filmen finns nu att
skåda på hörselförbundets hemsida.
På plats i Finland har arbetet inneburit att tillsammans med de andra medlemsorganisationerna i
Samverkan inom funktionsnedsättning fortsätta utveckla den gemensamma programmatrisen där de olika
projektmålen mäts. I Finland deltog förbundet i Världen i byn-festivalen i Kajsaniemiparken, ett event där
olika kulturer under ett veckoslut möts genom olika aktiviteter av musik, teater, film, debatt och
utställningsbord med information om olika projekt och annat.

Mentorskap
Undervisnings- och kulturministeriet beviljade ett understöd för projektet Mentorskap som startade i
november 2017 och projektet fortsatte under år 2018.
Målsättningen med projektet mentorskap är att ge en hjälpande hand till studerande med
hörselnedsättning, så att de får information om hur de skall gå tillväga för att få en studieplats och
eventuellt få en mentor som kan hjälpa dem under studietiden.
Det har även visat sig att pedagogerna har svaga kunskaper angående hur de bäst ger stöd inom
undervisningen till en elev med hörselnedsättning.
Det är viktigt att en studerande med en hörselnedsättning får den rätta tekniken, stöd och ljudmiljö för att
klara av sina studier. Våra samarbetspartners för detta projekt har varit Helsingfors universitet och
yrkesinstitutet Prakticum.
Det har gjorts en hemsida för projektet (www.horsel-mentorskap.fi) var studerande och pedagoger får
information om hur man kan vägleda elever och studerande med en hörselskada och tips för
undervisningen.
Projektet deltog vid Prakticums Minimässa 11.10 2018. Vid evenemanget deltog 80 studerande, 20
lärare och övrig personal. Projektet deltog även i bokmässan 25.10 2018 Helsingfors.
Projektet presenterades vid Helsingfors universitetet den 19.11 2018. Vid tillfället deltog 46 personer
från universitetets personal.

SAMARBETE
TTYR-gruppen
Sonja Londen/Nora Strömman representerade Svenska hörselförbundet rf i Tulkkitoiminnan yhteistyryhmä
(TTYR). TTYR är ett organ som har hand om olika tolkrelaterade ärenden och frågor i Finland och som
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strävar efter att utveckla tolkjänsten och upprätthåller tolkregistret. TTYRs beslutande föreningar är
Kuuloliitto ry, Kuurojen liitto ry, Suomen viittomakielen tulkit ry och Suomen kuurosokeat ry. Övriga som
deltar i möten är Svenska hörselförbundet, Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry, Humanistinen
ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuurojen palvelusäätiö och Suomen kirjoitustulkit ry.

Texttelefon service
Gita Lindholm har deltagit i Texttelefonarbetsgruppens (Tekstipuhelinpalvelutyöryhmä) möten i
februari, mars och september 2018 i Helsingfors. Användningen av tjänsten har hållit sig på
ungefär samma nivå som tidigare. Tjänsten sköts av Vakka-Suomen Puhelin Oy.

TRIO

Triosamarbetet är ett samarbete som Svenska hörselförbundet rf initierat. Samarbetet är mellan
Svenska pensionärsförbundet rf, Förbundet Finlands svenska synskadade rf och Svenska
hörselförbundet rf. Verksamhetsledarna och ordföranden träffas regelbundet. Förbundens tidskrifter
distribueras till varandras styrelsemedlemmar. Ett konkret resultat är utgivningen av Vi hörs och God
Tid som taltidningar. Förbundet Finlands svenska synskadade koordinerar utgivningen och ansvarar för
finansieringsadministrationen. Utgivningen av taltidningarna sker med stöd av Stiftelsen Leo, Mary och
Mary-Ann Hackman. Verksamhetsledarna har regelbundet träffats och berett ärenden.

INTRESSEPOLITIK
Brinnande teman 2018 har varit tolkningstjänsterna på svenska. I och med FPA:s nya upphandlingsrunda
har de svenskspråkiga tolkningstjänsterna varit ett omdiskuterat ämne. De svenskspråkiga skrivtolkarnas
antal var på våren sju i hela Finland och enbart fem stycken hösten 2018.
Den andra frågan var den skriande bristen på utbildade svensk- och finskspråkiga audionomer med
yrkeskunskap. Utbildningarna är få till antalet och tillgången till audionomer har speciellt i Österbotten
varit så gott som obefintlig under hösten 2018.
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf stiftades den 14 september 2010. Målsättningen är
att SAMS ska fungera som ett samarbetsforum inom det finlandssvenska handikappfältet och utgår i sitt
arbete från FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Från Svenska
hörselförbundet rf var Bodil Selenius ordinarie styrelsemedlem och Titi Rolin suppleant i SAMS styrelse
under år 2018. Förbundet har medverkat på Samarbetsförbundet kring funktionshinders intressenätverks
möten. 2018 var fokus på vård- och landskapsreformen, social- och hälsovårdsreformen, svenskspråkig
vård, funktionshinderservicelagen samt klient- och patientlagen.
Svenska studieförbundet
Svenska studieförbundet har startat upp ett eget intressenätverk under senare delen av året där Svenska
hörselförbundet deltagit. Så här i början har arbetet gått ut på att strukturera upp arbetet då det är en
spretig grupp av förbund som är med, om man ser till de olika intressena vi representerar. Initiativet är i
startgroparna än så länge. Studieförbundet har en plats i delegationen för medborgarsamhällspolitik
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(KANE) och nu träffas intressenätverket inför de mötena och diskuterar igenom det som ska tas upp på
kommande KANE-mötet.
SOSTE
Förbundet är medlem i SOSTE. Den mest aktuella frågan under år 2018 har varit vård-och
landskapsreformen samt den svenskspråkiga servicens tryggande.

Kuuloliitto
Svenska hörselförbundet samarbetade år 2018 med Kuuloliitto inom intressepolitiska frågor gällande
audionomernas utbildning, skrivtolkssituationen i Finland och hörselskadade inom arbetslivet.

ORGANISATION
Förbundsmötet
Förbundsmötet ordnades den 24 april 2018 på Riksdagshuset i Helsingfors. Nio föreningar (av nio) hade
representant på mötet. Totalt deltog 27 personer, inklusive styrelsen (5 personer), personal (1 person) samt
skrivtolkar (2 personer). Mikaela Nylander valdes till mötesordförande. Före förbundsmötet höll Sebastian
Gripenberg ett anförande angående GDPR – registerbeskrivningen och vad varje förening bör veta om
denna.
Förbundsstyrelsen
Styrelsen bestod år 2018 av ordförande Mikaela Nylander, vice ordförande Lars Hedman, ordinarie
styrelsemedlemmarna Christina Rolin, Sven Tåg och Bodil Selenius. Suppleanterna var Johan Wikström och
Lena Wenman. Johan Wikström jävades på grund av ett tidsbundet arbetskontrakt som
föreningskoordinator på Svenska hörselförbundet.
Styrelsen sammankom 5 gånger under 2018.

Kansliet
Förbundet hyr ett rum på 73 kvadratmeter på tredje våningen i SFV-huset på Georgsgatan 18. Rummet
har ett fullt utrustat pentrykök. Sanitetsutrymmen är gemensamma för husets invånare och två
mötesutrymmen kan reserveras vid behov.
Personal
Antalet anställda var vid årets slut fem heltidsanställda och en deltidsanställd: verksamhetsledare Nora
Strömman, kanslisekreterare/redaktör Gita Lindholm, Maija Nilsson med ansvar för den internationella
verksamheten, projektkoordinator Antonia Grahne-Zach och projektkoordinator och NHS intressepolitiska
sekreterare Johan Wikström. Karola Asplund var anställd på halvtid som ekonom.
Verksamhetsledare Sonja Londen slutade i juni 2018 efter 17 år på Svenska hörselförbundet.
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Köptjänster
Svenska hörselförbundet rf köpte tjänster av Ab Jakobstads bokföringsbyrå gällande löneräkningen.
Datorstöd köptes av NuData. Personalens företagshälsovård köptes av Mehiläinen/Forums läkarstation i
Helsingfors.
Anskaffningar
Under året införskaffades fem nya telefoner och fem nya datorer till personalen.

EKONOMI
Förbundets bokslut visade ett negativt resultat på -16 490,11 euro, beroende på Aktia Secura-fondens
värdeminskning och stora verksamhetskostnader inom kursverksamheten, mentorskapsprojektet och
utvecklingssamarbetet, där alla tre verksamhetsformer skulle ha varit i behov av en egenandel från
externa finansiärer. Den ordinarie verksamheten är i behov av mera årliga anslag för att kunna
upprätthålla en kvalitativ verksamhet. Förbundet är helt beroende av att förutom allmänna AY-bidraget
från STEA erhålla understöd och bidrag från stiftelser och fonder, samt donationer och frivilliga bidrag.
En ekonom anställdes 2018 till kansliet tack vare ett bidrag från STEA. Svenska hörselförbundet och
organisationen KRAN delar på ekonomens tjänster. Ekonomen arbetar 50% för Svenska hörselförbundet
och 50% för KRAN, som är Svenska hörselförbundets granne i SFV-huset. Ekonomen Karola Asplund har
handhaft bokföringen och uppgjort bokslutet. Jonas Sandell har gjort revisionen.
För den ordinarie verksamheten erhölls ett allmänt understöd på 247 000 euro från STEA, övriga
allmänna bidrag var 12 000 euro från SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf.
Övriga bidrag erhölls från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Svenska Folkskolans vänner,
Undervisningsministeriet och från Konstsamfundet för tidskriften Vi hörs.

Övrig stadgeenlig verksamhet
Temakurserna finansierades med ett bidrag på 29 000 euro beviljat av STEA och kursernas
deltagaravgifter. Verksamheten har fått riktat verksamhetsunderstöd (STEA Ak-bidrag) från och med år
1995. I samarbetskurserna har samarbetspartnerna ersatt kostnaderna med cirka hälften av kostnaderna.
STEA understödde lokalföreningarnas verksamhet med ett riktat AK-bidrag på 48 000 euro. Detta bidrag
förmedlade förbundet till föreningarna. Fördelningen gjordes enligt föreningarnas aktivitet och storlek. En
del av pengarna budgeterades för hörselrådgivarnas fortbildningsdag och en temadag för föreningarna.
Föreningarna betalar medlemsavgift enligt medlemsantalet per den 31.12. Medlemsavgiften var år 2018
7,75 euro per föreningsmedlem och 2,00 euro för barn under 18 år och det år man fyller 18 år. En ideell
förening betalar 100 euro och företag 350 euro.
Hörselfonden grundades 2004 med inbetalningar gjorda till minne av Mary-Ann Procopé. Fondens
ändamål är att främja informationsverksamheten inom förbundet och publicering av svenskspråkigt
material kring hörselfrågor (gäller inte tidskriften Vi hörs). Intäkter är försäljning av förbundets
kondoleanser och kort. Fondens medel används förutom till publicering av material, till tryckning av flera
adresser och gratulationskort. Nettounderskottet på fonden var 1334,92 euro
Jubileumsfonden grundades 2006 i samband med förbundsordförande Birgitta Kronbergs 60-årsdag.
Fonden avser i första hand att utgöra en insamlingsfond genom att erbjuda möjligheter för personer,
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företag och organisationer att genom bidrag till fonden utveckla förbundets arbete för ett mera
tillgängligt samhälle där alla hörselskadade skall vara fullt delaktiga och jämlika. Under året har privata
inbetalningar gjorts, totalt 190,00 euro. Nettoöverskottet på fonden var 118,00 euro, vilket har
fonderats.

Finansieringsverksamhet
Svenska hörselförbundet rf har värdepapper i fonder och en spardeposition. Fondplaceringen har
förbundet i Aktia Secura A som var värda 26 014,37 euro vid årets slut. Värdet har under året sjunkit
med 2545,38 euro. Förbundet hade vid utgången av år 2018 39 000,00 euro i Aktia debenturlån.
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