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                                   Årsmelding HLF Harstad og Omegn 2020 

 

Laget har i perioden bestått av følgende styremedlemmer: 

 

Leder Kjell Corneliussen Ikke på valg 

Nestleder                            Turid Solum på valg                                  

Kasserer                            Knut Arne Mikalsen          Ikke på valg 

Sekretær Ørjan Straume på valg 

Styremedlem Guri H. Iversen                    på valg 

Styremedlem Kjell Arne Nilsen  på valg 

Styremedlem Håvard Birkeland Ikke på valg 

Varamedlem Hildrun E.J.S. Olsen Ikke på valg 

 

Valgkomitéen har bestått av: 

 

Leder                                 Guro Markussen 

Medlem                              Agnar Fredheim                  

 

Foreningsåret har preget oss på de fleste vanlige hørselsområdene på grunn av koronaepidemien. 

 

HLF Harstad- og omegn har 751 medlemmer pr 7.1.2021. I fjor hadde vi 764 medlemmer per 31.12. 

 

Styremøter 

Styremøtene har vært avholdt på Sama Aktivitetssenter på dagtid. Styret har, til tross for begrenset 

fysisk møtemulighet, avholdt fem styremøter og behandlet 27 saker. 

 

Her nevnes blant annet: permanent kontakt med Frivillighetssentralene i Kvæfjord og i Skånland, 

valg av delegater til fylkesårsmøtet, diskusjon rundt utarbeiding av styreinstruks, 

regnskapsrapporteringsrutiner, avvikling av styremøter og beslutningsdyktighet, samarbeid med 

Telia knyttet til mobil og app’er for høreapparat, berettigelsen av likepersoner(reduksjon i 

henvendelser), innkjøp av samtaleforsterkere besluttet og bestilling foretatt, en egen 

forsikringsansvarlig i styret, konsekvenser av pandemien, ny aktuell likeperson for tinnitus, nasjonal 

tabbeforsikring for styrer er etablert(og presentert), satsing på små work-shops for medlemmene 

knyttet til høreapparat og utstyr og enkel dataopplæring, dataprogram for 

videosamtaler(«Whereby»).  

 

Styret har vært fulltallig på så å si hvert møte, og vi har hatt nyttige diskusjoner med gode 

avgjørelser. 
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Medlemsmøter 

Våre medlemsmøter var planlagt avholdt på Thon hotell og Sama aktivitetssenter. På grunn av 

pandemien ble ingen medlemsmøter avholdt i år. Vi jobbet likevel «i kulissene» med både temaer, 

foredragsholdere, skrivetolktjenesten og stedsvalg av de planlagte møtene. Hver gang vi trodde vi 

hadde klarsignal fra både sentrale og lokale myndigheter, kom det restriksjoner og vi ble nødt til «å 

ligge på været» og der ligger vi fortsatt. De planlagte temaene var: HLF’s forsikringsordning v/Ørjan 

Straume, nytt om teknisk utstyr v/helsesøster Railla Kallio, velferdsteknolog og universell utforming 

v/sentral representant fra Pensjonistforbundet, om hørselstesting v/audiograf fra NAV, Tromsø eller 

Høresentralen UNN Harstad. 

 

En digital hverdag  

Vi har som en følge av situasjonen begynt å ta i bruk digitale medier som videokonferanser(Teams, 

Messenger og Whereby). Dette er på prøvestadiet, men vil i framtiden bli en naturlig del av vårt 

administrative system.  

 

Vi har også vært nødt til å tenke annerledes ift informasjon og medlemstilbud. Derfor vil medlemmer 

i fremtiden finne vesentlig informasjon på vår hjemmeside. Der ligger i 2021 blant annet  

styremøtereferater som gir et innblikk i hva som opptar styret i lokalforeningen, og hvilke avgjørelser 

som blir tatt. 

 

Likepersonarbeid 

Likepersonarbeidet er en av de viktigste områdene av foreningens gjøremål. I HLF Harstad og 

omegn er vi så heldig å ha 3 aktive likepersoner. Tre for høreapparatbrukere og en for tinnitus. 

Likepersoner er både på hjemmebesøk og i institusjoner på forespørsel. Også pårørende får råd i 

spørsmål som knytter seg til høreapparat (med tilleggsutstyr) for sine 

ektefeller eller andre nærpersoner. 

 

Kjell Corneliussen, er aktiv likeperson for tinnitusplagede og høreapparatbrukere. 

Guri Iversen, er aktiv likeperson for hørapparatbrukere og dekker sørsiden av byen. 

Liv Lyngen, er aktiv likeperson for høreapparatbrukere som dekker nordsiden av byen. 

. 

Kjell C. - likeperson for tinnitus – har han mottatt en del henvendelser både på epost, SMS og telefon – og 

respondert på disse. Som likeperson for høreapparatbrukere har oppdragene dreid seg om tilpasning av 

App’er, spørsmål om type høreapparat og forsikring. Til sammen dreier det seg om ca 40 henvendelser.  

 

Guri – har vært nødt til å innskrenke sine faste dager på Sama Aktivitetssenter og Kanebogen Bo- og 

Servicesenter. Hun har likevel hatt kontakt med og hjulpet 17 personer på ulik måte med deres 

hørselsproblematikk.  

 

Liv – likeperson for høreapparatbrukere - kontakt med personer både knyttet til samtaler og salg av 

høreapparatprodukter. Hun rapporterer om fire kontakter i løpet av året. Oppdragstype; filter, slangebytte og 

batterisalg. 
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Sosialt samvær 

Det ble en form for juleavslutning også i år i tilknytning til vårt siste styremøte på Sama aktivitetssenter, 

mandag 12.12. Ingen «feststemning», men likevel en følelse av normalitet. Vi håper på riktig mange 

deltakere til neste år.  

 

 

Aktiviteter i lokallaget 

 

Fylkesårsmøtet 

Det fysiske fylkesårsmøtet ble avlyst. I stedet for ble det avholdt digitalt årsmøte 15.6. der vi 

etablerte «valgvake» på Sama Aktivitetssenter. Via projektor og storskjerm foretok vi en rettledet 

avstemming for å sikre oss at alle stemmer ble registrert etter den enkeltes ønske og overbevisning. 

 

«Hvert-øre-teller» (HØT) 

I år var det ingen lokallag som sto på stand. De fleste lokallagene i landet hadde markeringer på 

facebook. Også vi i Harstad benyttet oss av denne markedsføringskanalen i tillegg til informasjon 

via epost, hjemmeside og på SMS.  

 

Tinnitus-samlinger 

Møtene på LMS(lærings- og mestringssenteret), UNN Harstad, ble i år «lagt på is» av to årsaker. 

Uavklart smittesituasjon og at lokalene vi benyttet ble omdisponert i forbindelse med Covid-19 

undersøkelser.  

 

Representasjon – verv 

Sentralt 

Kjell Corneliussen sitter fremdeles som leder av den nasjonale tinnitusutvalget.  

Guro Markussen sitter fremdeles som medlem av sentralstyret. 

 

Regionalt 

Turid Solum er kasserer i det nye fylkeslaget - HLF Troms og Finnmark. 

Kjell C har et engasjement knyttet til det nye fylkeslagets hjemmeside. 

 

Lokalt 

Kjell C. er fremdeles varamedlem i FFO, Harstad. Han sitter også som varamedlem i det 

kommunale rådet for personer med funksjonsnedsettelser (som det nå heter) på vegne av FFO. .  

 

Teknisk utstyr 

I år gikk vi til innkjøp av 30 mobile samtaleforsterkere. Innkjøpet er del-finansiert gjennom støtte fra 

Tromsø fylkesstyre (som det het i fjor). Dette utstyret har lokallaget tenkt å gi til viktige institusjoner 

for personer med hørselsutfordringer. Dette kan bla dreie seg om: 113, legekontorer og helsesentra. 

Overrekkelser; til hvem, hvordan og når ble ikke bestemt i 2020, men blir tatt opp til vurdering/ på 

første styremøte i 2021. 

 

Profileringsutstyr 

Vår enkle brosjyre trykkes opp etter behov.  
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Kunngjøringer - markedsføring 

Mer enn noen gang informerer vi om møter og arrangement direkte til medlemmene ved hjelp av 

epost og tekstmeldinger. I tillegg brukes henvisning til vår facebook-side:hlfharstad@gmail.com og 

vår hjemmeside som du finner ved å google:HLF harstad og omegn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i HLF Harstad- og Omegn 

 

Kjell Corneliussen(leder)           Turid Solum(nestleder)  Ørjan Straume(sekretær) 

             (sign)             (sign)                          (sign) 

  

   

 

Kjell Arne Nilsen(styremedlem)  Guri H. Iversen(varamedlem) Knut Arne Mikalsen(kasserer) 

              (sign)   (sign)                             (sign) 

 

 

 

Håvard Birkeland(styremedlem) Hildrun Olsen(styremedlem) 

               (sign)              (sign) 


