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Styrelsen för HandikappHistoriska Föreningen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse
för 2018 års verksamhet.

Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen 31/12 2017 var 243, varav 160 enskilda medlemmar och 83
organisationer/institutioner. 31/12 2018 var medlemsantalet 238 varav 157 enskilda medlemmar
och 81 organisationer/institutioner. En viss minskning har skett precis som året dessförinnan.
Samtidigt har vi haft problem med betalningen av medlemsavgiften. Något som vi räknar med är
korrigerat till kommande år.

Styrelsen
Föreningens styrelse har sedan årsmötet i april 2018 bestått av Jan-Peter Strömgren, Stockholm,
ordförande, Claes G Olsson, Umeå, vice ordförande, Erling Södergren, Huddinge, kassör, Karin
Månsson, Stockholm, sekreterare (fr.o.m. styrelsemötet i juni 2018). Fram till dess fungerade
Beatrice Christensen Sköld, Stockholm, som sekreterare.
Övriga ledamöter: Diana Chafik, Stockholm, Beatrice Christensen Sköld, Stockholm, Christer
Degsell, Stockholm, Emil Erdtman, Stockholm, Lars Hagström, Lund, Gunnar Sandström,
Stockholm, och Judith Timoney, Stockholm.

Revisorer
Revisor har under året varit Britta Andersson, Stockholm och Roland Petersson, Stockholm.
Revisorsersättare har varit Tommy Olsson, Reumatikerförbundet.

Valberedning
Valberedning har under året varit Karin Westlund, Stockholm (sammankallande), Birgitta
Andersson, Spånga och Viviann Emanuelsson, Stockholm.

Sammanträden
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Däremellan har kontakt i vissa
frågor hållits via mejl samt inom olika arbetsgrupper.

Seminarier och konferenser
HandikappHistoriska Föreningen arrangerade två seminarier under 2018.
I samband med föreningens årsmöte den 20 april hölls ett seminarium, med nedanstående rubrik,
i ABF-huset, Stockholm. Seminariet genomfördes i samarbete med ABF Stockholm.

Döva/hörselskadades och synskadades historia och kulturarv
Hur bevarar vi dokument, berättelser och föremål? Europeiska unionen har utlyst 2018 till
europeiska kulturarvsåret vilket påminner oss om att det är viktigt att synliggöra de historiska
villkoren för personer med funktionsnedsättning. Många föreningar arbetar med att samla in och
bevara funktionshinderhistoria och sprida kunskapen. Handikapphistoriska föreningen vill lyfta
fram olika perspektiv på hur dokument, minnen och föremål har samlats in och bevaras i
föreningarna. Seminariet avslutas med en presentation av ett nytt tillskott till vår
funktionshinderhistoria.
Program
• Inledning och moderator hhf:s ordf. Jan-Peter Strömgren.
• Kort information om europeiska kulturarvsåret 2018. Claes Olsson.
• Pär Aron Borgs vänner – Bevarande av dokument och föremål. Roland Jacobsson. Denna
programpunkt fick tyvärr ställas in. Den ersattes på ett utmärkt sätt med Beatrice
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Christensen Sköld som med kort varsel berättade om sin bok om ”Kronprinsessan
Margaretas Arbetsnämnd för synskadade”. Hon har skrivit den med anledning av
nämndens 100 årsjubileum 2017.
• Synskadades museum – en plats där blindas historia får synas. Anna Wallsten.
• Insikter och utsikter - historia och samtid. Bo Andersson vuxendöv författare till böcker
och pjäser om funktionshinderhistoria.
• Margareta Persson presenterar sin nya bok Gamla synsätt spökar än – funktionshinder
genom tiderna.
Seminariet gjordes i samarbete med ABF, Stockholm

Minnesseminarium för Barbro Carlsson
Seminariet var ett samarbete mellan S-föreningen ”Funktionshinder och Jämlikhet”, FoJ och
HandikappHistoriska Föreningen, hhf. Seminariet var uppdelat i två delar och hölls på ABF i
Stockholm den 1 november. Ett femtiotal personer besökte seminariet. På förmiddagen var temat
”Visioner om välfärden” och var FoJ:s ansvar. Eftermiddagen som hhf ansvarade för hade
rubriken ”Utbildning i utveckling”.
Program
Välkommen: Fredrik Canerstam, ordförande FoJ och Jan-Peter Strömgren, ordförande hhf
Förmiddagen
Samtalsledare f.d. socialminister Ingela Thalén
• Nedslag i Barbros politiska tankegångar genom åren. Birgitta Andersson, Vän till Barbro
och styrelseledamot i FoJ.
• Välfärdsutveckling hot om avveckling. Professor Joakim Palme, Statsvetenskapliga
institutionen Uppsala Universitet.
• Vad lär oss erfarenheten. Margareta Persson, Författare till boken Gamla synsätt spökar
än.
• Bana väg. Reflexioner från intervjuer med Barbro. Malena Sjöberg, författare till Boken
Bana väg.
• Nothing about us without us. Forskning och Framtid. Christine Bylund, Doktorand vid
Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.
• Samtal och sammanfattning. Samtalsledaren och föredragshållarna
Eftermiddagen
• Välkommen, utbildning i utveckling – Barbro Carlsson och hhf. Jan-Peter Strömgren,
ordförande hhf
• Från Aron Borg till kommunaliseringen – Skolans förhållningssätt till barn med olika
slag av funktionsnedsättning 1807-1991. Christer Degsell, styrelseledamot hhf.
• Handikapp – funktionsnedsättning – funktionsvariation, vad har den synvändan inneburit
för elever i skolan? Greger Bååt, f.d. GD för SPSM.
• Barbro Carlsson och dövrörelsen – Tolkutbildning, Västanviks folkhögskola och
Kruthmedaljen. Gunnel Sträng, f.d. intressepolitisk sekreterare på SDR.
• Hur ser framtidens skola ut? Förbundsordförandena, Rasmus Isaksson, DHR och Mattias
Lundekvam, HRF.
• Avslutning Jan-Peter Strömgren

Internationella frågor
Styrelsens ledamöter försöker gemensamt bevaka den internationella delen av det handikapphistoriska fältet, t.ex. intressanta workshops, konferenser och utställningar utanför Sveriges
gränser. Information har lämnats på styrelsemöten och i bidrag till Medlemsbladet. Det vore en
överdrift att säga att det internationella kontaktnätet är särskilt stort och aktivt men det finns.
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hhf i social media
hhf har en hemsida och är numera också på Facebook. Under året har vi haft ambitionen att
uppdatera hemsidan och att använda Facebook för att informera om olika händelser och nyheter.

Hedersmedlemmar
Hedersmedlem i föreningen är Ingvar Edin, tidigare styrelseledamot.

Administration
Sekreterare Karin Månsson har från årsmötet 2018 förberett sammanträden tillsammans med
ordförande Jan-Peter Strömgren, samt ansvarat för protokollen. I början av året var Beatrice
Christensen Sköld behjälplig med protokollsskrivning samt årsmötesprotokollet.
hhf:s arkivskåp där material förvaras, inför nästa överlämnade till Riksarkivet finns numera på
DHR:s förbundskansli som ligger i Farsta, Stockholm.

Webbplatsen
Under året har föreningens webbplats utvecklats för att bredda och stärka informationen om hhf
och föreningens verksamhet. Medlemsbladet har fått en tydligare plats och lagts upp som en
rubrik i menyfältet med länk till senaste och även tidigare nummer.

Medlemsbladet
Medlemsbladet har som brukligt utkommit 5 gånger under året.
Medlemsbladet har innehållit artiklar om intressanta och betydelsefulla händelser och personer
inom funktionshinderområdet samt inbjudan till och referat från föreningens seminarier och
övriga aktiviteter. Där har också funnits tips och artiklar om nyutkomna böcker och forskningsrapporter samt olika nationella och internationella aktiviteter som berör föreningens
verksamhetsområde.
Redaktionen har bestått av Beatrice Christensen Sköld efter årsmötet. Innan dess var det Gunilla
Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip.
Utskick i svartskrift och Daisy har skötts av Beatrice Christensen Sköld och Gunnar Sandström.

Årsmötet 2018
Årsmötet 2018 hölls i ABF-huset i Stockholm den 20 april. 34 personer var röstberättigade. Efter
årsmötet genomfördes seminariet om ”Döva/hörselskadades och synskadades historia och
kulturarv” som redovisats ovan.

Externa engagemang
hhf kunde återigen, tack vare ett erbjudande från Funktionsrätt Sverige, medverka i ett
arrangemang under Almedalsveckan.
Flera av styrelsens ledamöter inklusive ordföranden deltog under en informationsdag som
Institutet för handikappvetenskap, IHV, ordnade i Stockholm den 14 november.

Ekonomi
Den ekonomiska omslutningen 2018 har i stort följt budget.
Resultat och balansräkning framgår av bilaga.

Slutord
Året har till stor del präglats av att HandikappHistoriska Föreningen fortfarande befinner sig i en
förändring. Det gäller framförallt de personer som finns i styrelsen. Nya personer har även detta
år kommit in i styrelsen och andra lämnat densamma. Vid årsmötet lämnade totalt fyra personer
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styrelsen nämligen Solveig Johansson Grip, Gunilla Stenberg Stuckey, Roland Petersson, Lilian
Ebadi Lindqvist. Dessutom avled Eva Björk i december 2017. Flera av dem med centrala
uppgifter i föreningens styrelse och det konkreta arbetet med hemsidan, Medlemsbladet och inte
minst som sekreterare.
Genom Medlemsbladet, som är mycket uppskattat, har styrelsen möjlighet att sprida kunskap om
den verksamhet som föreningen bedriver. Detsamma gäller föreningens hemsida, som ständigt
utvecklas för att göra det lättare att ta del av olika aktiviteter och av dokument som är av
handikapphistoriskt intresse. Vi har numera också en Facebook sida som vi utnyttjar alltmer men
där mer kan göras.
Under året har vi lämnat in en ansökan till arvsfonden om att göra en dokumentation över det
svenska engagemanget i framtagandet av konventionen för personer med funktionsnedsättning
Vi vill avslutningsvis tacka alla engagerade medlemmar och våra samarbetspartners för ett gott
och fruktbart arbete under år 2017. Ett särskilt tack också till Hörselskadades Riksförbund och
DHR som utan kostnad ställt lokal till förfogande för våra styrelsemöten. DHR upplåter också
utrymme för föreningens arkivskåp.

Stockholm 7 mars 2019
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