Møter
Vi vil alternere møtene mellom Sama Aktivitetssenter og Thon hotell.
I skrivende stund (6.januar 2021) er pandemi-situasjonen så usikker at det ikke er mulig å
planlegge noen faste tidspunkt eller steder for avholdelse av møtene. Vi vil likevel antyde
tidspunkt og sted – så får vi komme tilbake med konkrete kunngjøringer både på vår hjemmeside,
facebookside og ved «personlig» informasjon vha SMS eller epost.
Mandag, medio mars kl 1900
Mandag, medio mai. kl 1900
Mandag medio sept. kl 1900
Mandag, medio nov. kl 1900
Mandag, primo des. kl 1230

Åpent møte på Thon hotell
Medlemsmøte på Sama aktivitetssenter
Åpent møte på Thon hotell
Medlemsmøte på Sama aktivitetssenter
Julelunch

Aktiviteter
Juni

«Hvert-øre-teller» aksjonen
(forhåpentligvis stands på Kanebogen
senter)

Temadager
Påfølgende tekst er bare litt modifisert siden i fjor. Teknologien innen høreapparat endrer
seg. Det er også en nasjonal satsing på at mye av kommunikasjonen som tidligere har
vært i form av papir – nå blir digital. Foreningen bør satse på å skaffe seg ferdigheter på
begge nevnte områder. Dette kan skje både i form kunnskapstilegnelse på kurs,
temakvelder/workshops. Nærmere organisering vil vi komme tilbake til. Vi hadde i fjor en
avtale med Telia på Amfi Kanebogen som tilbød sin kompetanse knyttet til mobiltelefoner
(og høreapparat). Butikken opphørte dessverre på våren, men vi har ikke lagt temaet på
hylla. Skal forsøke å finne en ny samarbeidspartner på dette området.

Egne lokaler
Vi er fremdeles ute etter egne lokaler der vi kan ha små gruppemøter og vil kunne være i
stand til å ta imot medlemmer/andre som ønsker å vite mer om vår forening. Her ville også
våre likepersoner få anledning til å yte hjelp og gi veiledning knyttet til sitt høreapparatutstyr. Det ville også vært fint å kunne ha et eget sted til vårt arkiv og tekniske utstyr.
Avklaring om et aktuelt leieforhold vil finne sted i første kvartal av 2021!

Bakgården-festivalen 2021
De samme tankene og planene vi hadde for 2020 videreføres. Meningen er at vi skal
markere oss disse dagene med å dele ut hørselsvern og levere ut informasjon til unge
voksne for å få formidlet viktigheten av å beskytte hørsel sin knyttet til langvarig negativ
påvirkning av høy musikk.

Universell utforming
En prosess som startet opp i forrige årsperiode videreføres. Primært vil fokus dreie seg
om teleslynge i viktige offentlig, tilgjengelige lokaler så som Kulturhuset, rådhusets
tjenestetorg, kommunestyresalen, formannskapssalen og helse- og legesentre.

Informasjon om HLF (Harstad- og omegn)
Informasjon om hørsel har vært ønsket av flere foreninger både i- og utenfor Harstad.
Dette vil fortsatt bli imøtekommet i den grad vi har kapasitet til det. Slike møter er nyttige
både fordi det gir «folkeopplysning» om hørsel, det hjelper noen direkte «der-og-da» og
det er en fin markedsføring av vår forening som forhåpentligvis også tilfører oss noen nye
medlemmer.

Grupper
I 2017 ble det startet opp en gruppe for tinnitus-plagede. Den hadde møter med ujevne
mellomrom på LMS (lærings- og mestringssenteret) v/UNN Harstad. Denne lokaliseringen
forsvant i februar 2020 da rommet ble tatt i bruk ifm med korona-testing. Gruppen har sin
berettigelse, men vi må da finne nye, egnede lokaler til dette tilbudet.

Samarbeid, kontakt – andre aktører
Vi vil fortsette samarbeidstanken på hørselsfronten med ønske om en bedre dialog både
med Høresentralen på UNN Harstad og den kommunale hørselskontakten. Kvæfjord
kommune ved helsesøster har vist interesse for vårt arbeid noe vi vil bygge videre på. Vi
har allerede god kontakt med Frivillighetssentralene både på Evenskjer og i Kvæfjord –

noe som vil bli fulgt opp i det kommende året. Kontakt blir gjenopptatt når tiden er inne for
det.
Kursvirksomhet internt
Styret har gjennom en prosess kommet fram til at lokalavdelingen skal satse på to
områder. Det ene er å få opp en viss digital kompetanse knyttet til høreapparatteknologi
og det andre er å ha en kontinuerlig opplæring på alle aspekter knyttet til dårlig hørsel;
høreapparat, stell av utstyr, bruk av tilleggsutstyr og kobling mellom høreapparat og
smarttelefoner.
Donasjon – hørselsteknisk utstyr
Lokallaget har mottatt midler fra fylkeslaget til innkjøp av hørselsteknisk utstyr. Primært var
midlene tenkt som et tilskudd til innkjøp av testeutstyr for hørselstesting i laget. Denne
beslutning ble omgjort etter et styrevedtak. Vi har nå kjøpt inn 24 samtaleforsterkere som
er tenkt «donert» til kommunale etater og institusjoner som kommer i kontakt med eldre og
hørselshemmede i sårbare samtalesituasjoner. Da er det viktig at informasjon blir gitt og
oppfattet korrekt. Disse forsterkerne skal vi overrekke i en eller flere små seremonier der vi
får promotert oss som forening på en positiv måte – så snart det gis en anledning.
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