HLF Ytre Follo
Ditt lokale hørselslag
Din hørsel – vår sak

HLF YTRE FOLLO
Årsmelding for 2020

HLF Ytre Follo ble stiftet 13.mars 1985. Laget dekker kommunene Ås, Vestby, Frogn og
Nesodden.
Medlemstall
Laget har 733 medlemmer pr. 20 01 2021, noe som er en økning på 8 medlemmer fra i fjor.
Årsmøtet ble avholdt 26 02 2020 i Frogn rådhus, Seiersten. Det var 14 personer tilstedet,
hvorav 12 stemmeberettigede.
Temamøte før årsmøtet: Audiograf Gunn Skoglund, Drøbak Øre-nese-halsklinikk orienterte
om nye høreapparater. Meget stort oppmøte - vel 60 personer. Første gang vi hadde smsinvitasjon.
Etter temamøtet hadde vi en sekvens med markering av at HLF Ytre Follo har eksistert i 35år. Ordfører i Frogn, Raanaas, hilste foreningen.
Styret har hatt følgende sammensetning::
Leder:
Nestleder
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem
Varamedlem:
Varamedlem:

Kommune:
Ås
Frogn
Nesodden
Ås
Vestby
Ås
Nesodden

Steinar Antonsen
Aasmund Berg
Anne-Lise Hilmen
Lilly Selberg
Jørn Lang-Ree
Irene Svennevik
Cecilie Tolun Andersen

Web-ansvarlig har vært Irene Svennevik.
Valgkomitè Årsmøtet 26 02 2020 ga styret fullmakt til å oppnevne valgkomite. Da det ikke
var mulig å få tilstrekkelig antall medlemmer til egen valgkomite, har styret påtatt seg den
oppgaven.
Regnskapsfører har vært Sylvi Beathe Simonsen.
Revisor har vært Gro Rognlien.
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Lagets likepersoner:
Likepersoner for høreapparatbrukere:
Likeperson for CI-brukere:
Likepersoner for yrkesaktive:
Likepersoner for foreldre/barn:
Likeperson for Tinnitus:

Grethe E. Molina og Steinar Antonsen
Adriana H.M. Schmidt
Irene Svennevik
Cecilie Tolun Andersen
Irene Svennevik

Mange av lagets utadrettete aktiviteter i 2020 måtte dessverre avlyses fra og med medio
mars p.g.a. koronasituasjonen. Men vi rakk å avholde et informasjons- og hørselstestingsmøte
21. januar på Fjellstrand omsorgssenter i et samarbeid med Seniorkontakten/
Rehabiliteringsteamet i Nesodden kommune. 13 personer deltok og 10 ble testet. 1.februar
hadde vi stand og hørselstesting på Vinterbrosenteret og 15 personer ble testet. Stand og
hørselstesting ble avholdt på Drøbak city 7. mars og 20 personer ble testet.
Ås kommune åpnet sitt «Innbyggertorg» 10. september og vårt lag har fått kontorplass så vårt
Veilederkontor i Ås åpnet fra 1. oktober. Det var en vellykket start da 10 personer kom på
åpningen. Dessverre førte koronasituasjonen like etterpå til at vi måtte stenge kontoret inntil
videre.
Styret har hatt god kontakt i perioden. Det er i løpet av året avholdt 6 styremøter, hvorav ett
digitalt. Vi har bl.a. startet opp et arbeid for å etablert et prøveprosjekt kalt «Ambulerende
audiograf» og vi har sendt ut 2 medlemsbrev.
HLF Viken:
 Digitalt årsmøte i HLF Akershus/HLF Viken ble avholdt 6. – 26 mai.
 Tillitsverv i HLF Viken: Aasmund Berg: styremedlem; Irene Svennevik valgkomitèmedlem
og: web-redaktør for HLF Akershus sin hjemmeside; styremedlem: Grethe E. Molina.
 Likepersonsamling 17.-18. oktober Steinar Antonsen, Irene Svennevik og Grethe E.Molina .
HLF sentralt:
Vi har deltatt på kurset Foreldre/barn 16.-18. oktober Cecilie Tolun Andersen.
Hvert-øre-teller(HØT)-kampanjen i juni med tema «Forebygging for barn og unge» ble
gjennomført digitalt med stor aktivitet på nettet fra HLF sentralt og med bistand lokalt til lokale
nettaktiviteter.
Lagets hjemmesider på hlf.no og Facebook
Vår web-ansvarlige, Irene Svennevik, legger inn våre aktiviteter og opplysninger i vår side i hlf.no og
HLF Ytre Follo og på andre relevante nettsider. Sidene har fått en omredigering av strukturen.
Kommunale råd
Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne m.m.(eller lignende navn)
Vestby:
Grethe E. Molina.
Ås:
Steinar Antonsen
Nesodden:
Cecilie Tolun Andersen
Batterisalg og Hørselshjelp
Steinar Antonsen har hatt hovedansvar for lagets batterisalg. Salg av batterier er fordelt på to av våre
likepersoner, Steinar Antonsen og Grethe E. Molina. Lilly Selberg selger batterier fortsatt selv om hun
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ikke er likeperson lenger. De har ansvar for hver sin kommune. Likepersonen reiser på hjemmebesøk
/ institusjonsbesøk uten at det koster medlemmene noe. Ordningen drives med hjelp av midler fra
HLF.
Styret vil benytte anledningen til å takke alle tillitsvalgte og medlemmer som på en eller annen måte
har ytt en innsats for laget vårt. All innsats er av stor betydning enten det er å utføre et verv eller bidra
med informasjon om tilbud til personer med hørselshemming.

Styret, 20 01 2021

Steinar Antonsen

Aasmund Berg

Anne-Lise Hilmen

Lilly Selberg

Jørn Lang-Ree
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