Medlemsbrev nr 3/18
Til
Deg som er medlem av vårt lokale hørselslag, HLF Ytre Follo!
Vi minner om vårt ekstraordinære årsmøte. Innkalling er sendt ut tidligere, i
Medlemsbrev nr 2/18, av 10. august.
Ekstraordinært årsmøte: Tirsdag 18. september kl 1800.
Frogn Rådhus, Kommunestyresalen; Fraunar!
Rådhusv 6, Seiersten i Drøbak
Møte er tilrettelagt med teleslynge og skrivetolk!
Eneste sak: Valg av nytt styre og valgkomite!
Se vedlagte forslag til dagsorden og forslag fra valgkomiteen!
Kaffe og kaker! Alle vel møtt!
Etter årsmøte får vi informasjon om det interessepolitiske arbeidet i HLF ved
interessepolitisk rådgiver i HLF, Hildegunn Fallang.
HLFs Landsmøte i juni i år vedtok en rekke resolusjoner som tar for seg de
mest brennbare aktuelle sakene som HLF jobber med for å få en bedre
hverdag for landets hørselshemmede, se vedlegg. Resolusjonene dekker over
et vidt spekter, alt fra:


Styrk den kommunale hørselskompetansen(kommunale hørselskontakter)

til å forsvare rettighetene i folketrygdloven (gratis høreapparater).
Denne spennvidden viser at HLF er en mangeslunken organisasjon, som
organiserer og representerer ulike grupper hørselshemmede, fra
hørselshemmede barn og unge til eldre høreapparatbrukere.
Våre interessepolitiske saker(resolusjonene) gjenspeiler dette mangfold, og
det er dette som er tema for vårt møte etter årsmøte.
Så hvis du vil vite mer om HLF, hva vi jobber med og er opptatt av, så er dette
kvelden som du må sette av tid til og komme.

Alle vel møtt!

Kurs i Moderne Høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler.
Vi minner også om vårt Høreapparatkurs i Frogn som starter tirsdag 2 .
oktober, se vedlagte informasjon! Påmeldingsfristen er 26. september.
Bilde viser audiograf Gunn Skoglund som informerer om audiogram på vårt
høreapparatkurs i Vestby 28. august i år.
Vi har allerede mange påmeldte til kurset i Frogn, så vær raskt med din
påmelding hvis du ønsker å være med!
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