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Mikaela Nylander 
Ålder: 52 år

Bosatt i: Borgå

Yrke: Statssekreterare

Medlem i: Hörselföreningen i Östnyland rf

Presentation av nominerade styrelsekandidater för 
Svenska hörselförbundet rf 2023-2025

De nominerade för år 2023– 2025 är:

Till ordförande: 
Mikaela Nylander, nominerad av 
Hörselföreningen i Östnyland rf

Till viceordförande: 
Anita Ismark, nominerad av 
Sydösterbottens hörselförening rf 

Till styrelsemedlemmar: 
Siw Westerback, nominerad av HiA - 
Hörselskadade i arbetslivet rf

Jan-Olof Wiik, nominerad av Nykarlebynejdens 
hörselförening rf, Hörselföreningen i 
Karlebynejden rf

Stina Fröberg, nominerad av Svenska 
hörselskadade i Åboland rf

Nils-Erik Kloo, nominerad av Svenska 
hörselskadade i Vasanejden rf

Bodil Selenius, nominerad av Hörselföreningen i 
Västnyland rf

Kandidaterna har svarat på följande 5 
frågor: 
1. Namn, ålder, bostadsort 
2. Yrke 
3. Eventuellt medlemskap i hörselförening 
4. Vilka hörselfrågor engagerar dig mest? 
5. Vad vill du uppnå med ditt 
förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets 
styrelse?

Valkommittén ger inte i detta skede 
sitt förslag, utan konstaterar att dessa 
personer är nominerade och godkända som 
kandidater i styrelsevalet. I nomineringen 
skiljer vi inte mellan ordinarie medlemmar 
och suppleanter, utan alla kandidater är 
nominerade som ”styrelsemedlemmar”.

De nominerades röstetal i valet avgör vilka 
av dem som blir ordinarie. Vårt förslag 
ges i samband med valproceduren under 
kongressen 19–20.11.2022 i Tammerfors. 
Det är möjligt för delegaterna i kongressen 
att ännu på plats i Tammerfors nominera 
kandidater, så kallade ”svarta hästar”.

Svenska hörselförbudets rf:s medlemsföreningar har nominerat kandidater för 
styrelsesammansättning 2023–2025. 

Vilka hörselfrågor engagerar dig mest? 
För mig är det viktigt att Svenska hörselförbundet erbjuder stöd, 
idéer och råd åt våra hörselföreningar. Dessutom är det viktigt att vi 
har en aktiv intressebevakning, det svenska och behoven av svenskspråkig 
service bör synliggöras också inom hörselfrågor. 

Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse? 
Ett tillgängligt och relevant förbund som finns till för personer i olika livssituationer. 
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Siw Westerback
Ålder: 57 år

Bosatt i: Kimitoön/ Dragsfjärd 

Yrke: Rektor och lärare i bildkonst 

Medlem i: HiA - hörselskadade i arbetslivet rf och 
akustikusneurinomaföreningen

Vilka hörselfrågor engagerar dig mest?  
Det som engagerar mest är att folk ska få de hjälpmedel som 
behövs för att kunna höra bättre. Man blir så lätt isolerad om 
man inte kan följa med en diskussion på arbetsplatsen i kafferummet 
eller överhuvudtaget bland andra människor. Det behövs upplysning och 
information om vad som finns att tillgå på marknaden. Jag har själv nyligen fått splitternya 
hörapparater, som jag hör bra med och som jag är nöjd med. Jag vet av erfarenhet hur det är 
när man inte uppfattar det som sägs. 

Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse?  
Jag vill att Svenska hörselförbundet ska vara en kanal till medlemmarna och till beslutsfattarna 
i samhället. En kanal genom vilken vi når ut med information till och för en dialog med 
medlemmarna om deras behov. En kanal genom vilken vi gör förslag till åtgärder till kommuner, 
riksdag och regering. Samtidigt vill jag att förbundet ska verka för trivsel och gemenskap bland 
medlemmarna.

Anita Ismark
Ålder: 71 år

Bosatt: Korsnäs kommun 

Yrke: Pensionerad kommundirektör, kommunalråd

Medlem i: Sydösterbottens hörselförening rf

Vilka hörselfrågor engagerar dig mest? 
Att hörselskadade i arbetslivet skall orka på jobbet med sin hörselskada, 
sprida info om hur beakta hörselskada i ljudmiljön på arbetsplatsen och 
följa med hur hörhjälpmedel utvecklas och sprida info om dem. 
 
Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse? 
Sprida info om olika former av hörselskada och om förbundet via dess föreningar.
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Jan-Olof Wiik
Ålder: 75 år

Bosatt i: Jakobstad med hustru Kristina och hund.

Yrke: Pensionerad maskiningenjör. 

Medlem i: Nykarlebynejdens hörselförening rf

Stina Fröberg
Ålder: 65 år

Bosatt i: St Karins

Yrke: Pensionerad sjukskötare och audionom sedan ett år 
tillbaka

Medlem i: Svenska Hörselskadade i Åboland rf

Vilka hörselfrågor engagerar dig mest? 
De långa köerna inom hörselrehabiliteringen, erhållande av 
hörapparater och andra hörhjälpmedel inom den kommunala sektorn 
samt bristen på audionomer. 

Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse? 
I styrelsen vill jag dela med mig av min långa erfarenhet (20år), inom det praktiska 
hörsevårdsarbetet. 

Vilka hörselfrågor engagerar dig mest?  
Min arbetserfarenhet från det aktiva arbetslivet i närmare 50 år 
kan vara en bra bakgrund också för annan typ av styrelsearbete. 
Hörselproblem och buller har jag upplevt redan från militärutbildningen 
1966, praktikanttiden inom verkstadsindustrin och senare som ansvarig för produktion.

Bullerskador har uppkommit genom ovetskap och bristande vilja att skydda sig själv och 
omgivningen. Under 90-talet fick jag min första hörapparat. Den var urusel och nu 30 år senare 
har jag fått den fjärde generationen av hörapparat, som äntligen tycks vara tillfredsställande 
i funktion. Efter dryga två år som medlem i Nykarlebynejdens hörselförening har jag fått mer 
erfarenhet av äldre personers hörselproblem och bristande stöd från den hälsovård och service 
som äldre är i behov av.

Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse? 
Kanske kan jag på något sätt i ett styrelsearbete påverka bristerna för personer med nedsatt 
hörsel, men också med preventiva åtgärdsprogram minska riskerna för personer utsatta för höga 
bullernivåer. För äldre, redan hörselskadade personer, behövs alltid mer teknik och information 
för att underlätta vardagen och göra livet drägligare.
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Nils-Erik Kloo
Ålder: 58 år

Bosatt i: Korsholm 

Yrke: Arbetar inom plastindustri som tillverkar 
byggnadsprofiler

Medlem i: Svenska hörselskadade i Vasanejden rf, 
styrelsemedlem
Vilka hörselfrågor engagerar dig mest? 
Det finns många ställen där T-slingan inte fungerar, såsom i kyrkan 
och mötesrum. Det behöver informeras bättre om att det finns en 
T-slinga i olika lokaler. Många äldre som har hörapparat sätter dem inte i 
t-läge, detta borde komma automatiskt då man får sin hörapparat. Det är många som inte 
är medvetna om den saken. Det finns många problem i hörselvärlden. Ett vanligt problem är att 
människor inte känner till de hjälpmedel som finns. 

Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse? 
Jag vill ha mer information från förbundet till alla föreningar och mera samarbete till övriga 
förbund såsom SAMS, Svenska Pensionärsförbundet och Finlands Svenska Synskadade. En 
annan viktig sak är att få fler att vilja utbilda sig till audionom på svenska. Låt oss samarbeta så 
mycket som möjligt - med alla aktörer som har någon koppling till hörselskador. På detta sätt har 
vi mer kunskap i framtiden om vad som händer i hörselvärlden.

Vilka hörselfrågor engagerar dig mest?  
Kamratstöd för alla med hörselnedsättning, både unga och äldre. Skam 
och isolering på grund av hörselproblem behöver motarbetas. Det behöver lyftas fram hur 
vanliga hörselproblem är, man är inte ensam. Samtidigt finns en stor okunskap om hörselfrågor 
i samhället.

Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse?  
Mera synlighet och information om hörselfrågor till allmänheten, närmare samarbete mellan 
hörselvård och hörselföreningar/förbund via välfärdsområdena. Förbundet ska fortsätta 
påverka audionomutbidningen.

Bodil Selenius
Ålder: 53 år

Bosatt i: Raseborg

Yrke: Ekonomichef  

Medlem i: Hörselföreningen i Västnyland rf och HiA - 
Hörselskadade i Arbetslivet. Styrelsemedlem och kassör i 
Hörselföreningen i Västnyland rf


