Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede
Kronstadveien 35
5053 Bergen

Årsmelding for 2010
I styret har følgende sittet.
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Rune Eng
Birger Kindt
Lars Kåre Holmaas
Terje Ulstein

Har ikke sittet i styret, men ført Regnskapet for oss.
Kasserer:
Monica Dahle Kindt

Generelt
Dette året har vi hatt en del nye aktiviteter, noe som har vist seg å være positivt for våre medlemmer
når en ser at antallet medlemmer holder seg stabilt men vi ser at det er en viss rekruttering men denne
hadde vi ønsket oss noe større med tanke på fremtiden.
Bingo avtalen.
Denne er signert for 2011 og hvor vi er med ”Spill i pott” sammen med 11 andre foreninger på
Vannkanten Bingo, som er en del av Arken Bingo og som samkjører flere bingoer i Bergen.

Aktiviteter.
Juletrefest
Året startet med at vi var delaktige i et samarbeidet med Bergen Døvesenter til Juletrefesten i
Døvesenteret.
Iskanten
Det var ønske om at vi kunne prøve noen nytt og i den forbindelse så inviterte vi til en Curling aften
på Iskanten med Instruktør. Det møtte frem 30 stor og små til hyggelig aften og vi avsluttet med
sammenkomst opp i Peisestuen med Pizza m/mer men alle var enige om at dette måtte gjentas
Skidag i Myrkdalen
Denne var det 31 stk som deltok på og det var kun 1 dag men vi hadde en fantastisk dag hvor vi hadde
felles lunsj og her kom det også medlemmer som bodde på hytter. Denne aktiviteten viste seg å være
veldig populær så vi vil vurdere om dette skal bli en årlig aktivitet.

Familie Bowling
Dette er en av de aktivistene som mange av våre medlemmer spør om vi kan ha og det møtte opp 28
stor og små til en hyggelig aften på Boling 1 på Vestkanten som ble avsluttet med Pizza m/mer
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Vilvite.
Dette var en ny aktivitet som det viste seg at det ikke ble så mange med på men for de som var med
var det en positiv opplevelse som vi for å vurdere om vi skal prøve igjen.

Årets tur gikk i år til Island.
Denne turen ble planlagt i god tid og det er litt usikkerhet når laget ble stiftet så man ble enige om å
kalle det for en Jubileumstur  (vi tror at laget ble stiftet i 1961 eller i 1963)
Det lå mye planlegging av en sånn tur men vi hadde i utgangspunktet satt opp maks 50stk når vi fikk
det første pristilbudet inkl det som var budsjettert i fra HFH men etter mye frem og tilbake så ble det
57 medlemmer inkl 2tokler som reiste til Island.
Det var en fantastisk tur som alle var eningen om og det som vår gaid sa i ettertid ” Det var en
fantastisk gjeng å ha med å gjøre for alle var fleksible inkl at det var kun blide fjes hver dag” og det
sier vel det meste om hele turen.
Økonomisk støtte:
HFH har også i 2010 støttet medlemmer som ønsket å delta på turer/stevner.

Nettsiden og SMS
Den blir oppdatert så snart vi har noen nye nyheter og i den forbindelse så sender vi jo ut en SMS om
at det noe nytt. Dette med SMS har vi fått tilbakemelding i fra medlemmer om at dette er veldig
positivt tiltak i HFH.
Generelt.
Vi ser at dette med å ha mange aktiviteter i laget bidrar til bedre kontakt med medlemmene og dette er
jo et av de viktigste formålene som HFH har i sine retningslinjer.
(Dette er noe av formålet for laget)
• Å å skape kontakt mellom familier med hørselshemmede barn og unge.
• og Arbeide med aktuelle saker som kan bedre forholdene for hørselshemmede barn og unge samt i den
forbindelse være talerør overfor offentlige myndigheter og andre.
• og Ta initiativ til nye servicetiltak og sosiale aktiviteter.

Det vil også komme fortløpende oppdatering på nettsidene til HFH (www.h-f-h.no) om hva som skjer
i laget.
Skulle noen ha spørsmål etc. de ønsker å ta opp med styret er det bare å ta kontakt på
leder@h-f-h.no eller mob 410 88 410

Vi ønsker at flere medlemmer tar kontakt og kommer med ønsker om hva styret skal jobbe med,
eventuelt komme med forslag til aktiviteter/turer som kan gjennomføres

Hilsen styret i HF
Rune Eng – Birger Kindt -Lars Kåre Holmaas- Terje Ulstein.
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